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DICTAMEN 05/2022 sobre el Projecte de decret sobre la producció
agroalimentària ecològica.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 28 de febrer de 2022, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 4 de febrer de 2022 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya
en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la
seva tramitació, del Projecte de decret sobre la producció agroalimentària
ecològica.
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general, d’una
memòria d’avaluació d’impacte, d’una memòria sobre les observacions i
al·legacions, de les al·legacions presentades per UP, d’un informe del Servei
Organització, d’un informe jurídic, d’un informe de la Direcció General de
Pressupostos, d’un informe de la Direcció General d’Administració Digital,
d’un informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’un informe de
l’Institut Català de les Dones, d’una nota de l’Àrea de Millora de la Regulació,
d’una nota de l’Oficina de Gestió Empresarial, d’una valoració de la nota de
l’Oficina de Gestió Empresarial, de dos certificats del Secretari de Govern i
d’un enllaç a la normativa en tràmit del web del Departament.
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 24 de febrer
i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, cinquanta vuit articles englobats
en sis capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, tres
disposicions addicionals i quatre disposicions finals.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’emmarca
el Projecte de decret i també conté un resum de la norma.
El capítol 1 s’anomena disposicions generals i engloba els articles de l’1 al 5.
En aquest capítol s’estableix l’objecte de la norma i el seu àmbit d’aplicació;
també es determina l’ús dels termes i el logotip referits a la producció
ecològica. Altrament s’estableix que el departament competent en matèria de
producció agroalimentària té les funcions corresponents a l’autoritat
competent, que el Consell Català de Producció Agrícola Ecològica (CCPAE)
assumeix les funcions d’autoritat de control i que el departament exerceix la
tutela administrativa del CCPAE.
En el capítol 2, que engloba els articles del 6 al 13, es regula el règim
d’intervenció i control sobre la producció i l’etiquetatge de productes
ecològics. Es regula la comunicació d’inici de l’activitat, el reconeixement amb
caràcter retroactiu de l’inici del període de conversió, el règim de certificació
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i es determinen exempcions a les normes de producció ecològica. També
s’estableix la realització de controls oficials i el control de les etiquetes
comercials, altrament es regula el procediment de protecció de l’ús dels
termes de la producció ecològica i el procediment de la retirada de la
certificació.
El capítol 3, que engloba els articles del 14 al 20, regula el Registre
d’Operadors Ecològics de Catalunya. En aquest capítol, d’una banda, es
determina l’estructura del Registre, les dades que s’hi han d’inscriure i les que
tindran la consideració de públiques i, d’altra banda, es regula la inscripció al
Registre, la modificació de dades i la baixa del Registre.
En el capítol 4, que engloba els articles del 21 al 41, es regula el Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica. Es determina la seva naturalesa, el
règim jurídic, el finançament, les funcions i els membres. També es regulen
els seus òrgans: junta rectora, presidència, àrea de control, comitè de
certificació i comissió de parts.
En el capítol 5, que inclou els articles del 42 al 44, es regulen els drets i deures
dels operadors de productes agroalimentaris ecològics.
El capítol 6, que conté els articles del 45 al 58, regula el règim electoral
mitjançant el qual s’escull la Junta Rectora del CCPAE.
La disposició transitòria estableix que les sol·licituds d’inscripció al Registre
presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta norma s’han de
tramitar d’acord amb la norma vigent en el moment de la presentació.
La disposició derogatòria deroga 8 normes relatives al CCPAE.
La disposició addicional primera determina que l’Administració de la
Generalitat ha de posar a disposició del CCPAE els serveis digitals necessaris
per desenvolupar les seves funcions.
La disposició addicional segona determina que el CCPAE i l’Oficina de Gestió
Empresarial han de subscriure un conveni per tal d’implementar a la
Finestreta Única Empresarial els tràmits establerts en aquest norma i posarlos a disposició dels operadors en el Canal Empresa.
La disposició addicional tercera estableix que els operadors han de
comunicar-se digitalment pel que fa a les actuacions previstes en la norma.
Les disposicions finals primera, segona i tercera faculten la persona titular del
departament competent en matèria d’agricultura a establir normes tècniques
relatives a la producció ecològica, a adaptar el procés electoral a la votació
per mitjans electrònics i a establir un logotip pels productes ecològics.
La disposició final quarta estableix l’entrada en vigor de la norma als vint dies
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. En el primer article de la norma s’estableix que quan es faci esment
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica se l’anomenarà
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“Consell”; el CTESC recomana revisar el text de la norma i, si escau, aplicarho en els casos que no es fa així.
Segona. El CTESC recomana revisar el text de la norma per substituir
l’expressió “comunicació prèvia” per “comunicació”, de conformitat amb la
terminologia emprada per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Tercera. El CTESC constata que al llarg del text normatiu s’utilitza el terme
“operadors” i en algunes ocasions, tret de quan es regula el Registre
d’Operadors Ecològics de Catalunya, es fa esment dels operadors ecològics,
el CTESC recomana unificar la terminologia.
Quarta. El CTESC recomana revisar el text de la norma per unificar-lo en el
llenguatge no sexista.
Cinquena. El CTESC considera que, d’acord amb l’article 14.3 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, no s’ha acreditat suficientment que els operadors
disposin d’accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris perquè
s’hagin de relacionar digitalment amb l’Administració. El CTESC considera
que una part dels operadors podrien tenir dificultats per relacionar-se
digitalment amb l’Administració i el CCPAE, ja sigui per manca d’accés i
disponibilitat de mitjans electrònics, tant per motius geogràfics com
socioeconòmics (fonamentalment degut a l’edat). Per tal de reduir la bretxa
digital, el CTESC recomana que, atenent la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, s’assisteixi i s’orienti
aquests operadors en l’ús dels mitjans electrònics i es reforci la Xarxa de
Suport a l’Administració Digital, tant les oficines d’atenció presencial com les
oficines de gestió empresarial, tal com preveu el Decret 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració digital.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana que en el paràgraf 7 del preàmbul es corregeixi el
temps verbal de l’entrada en vigor de la norma.
2. El CTESC recomana que en l’article 3.2 s’inclogui que l’autoritat
competent ha de garantir la realització d’una consulta prèvia a les entitats
més representatives del sector agrari i de les persones consumidores,
abans d’exercir les funcions que li atorga l’article 3.2 en les lletres c) i d).
3. Pel que fa a l’article 6.2, el CTESC considera que l’exigència universal, a
les persones físiques titulars d’explotacions agràries, de relacionar-se
exclusivament de forma electrònica amb el CCPAE i el conjunt de
tramitacions que incorpora, suposa un tracte discriminatori prohibit per
l’article 14 de la Constitució en relació amb l’establert a l’apartat 3 de
l’article 14 de la Llei 39/2015, per a les persones físiques titulars
d’explotacions agràries que no tenen accés i/o disponibilitat dels mitjans
electrònics necessaris. Per aquest motiu, es recomana l’eliminació de la
referència a tal exigència, que estableix l’article 6.2 de Projecte de decret.
4. Pel que fa a l’article 7.3, el CTESC considera que la manca de resolució
expressa, per part de l’autoritat competent, no ha d’impedir que el
sol·licitant opti a la certificació ecològica de les seves parcel·les en el
termini que estableix la normativa comunitària, per això recomana que en
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cas de manca de resolució expressa, el silenci administratiu sigui
considerat positiu.
5. El CTESC considera excessiu el termini de tres mesos del que disposa el
servei competent per autoritzar l’exempció regulada en l’article 8.3 i
recomana que el termini sigui d’un mes.
6. Pel que fa a l’article 8.3, el CTESC considera que la manca de resolució
expressa per part de l’autoritat competent no ha d’impedir que el
sol·licitant opti a la certificació ecològica de les seves parcel·les en el
termini que estableix la normativa comunitària, per això recomana que en
cas de manca de resolució expressa, el silenci administratiu sigui
considerat positiu.
7. En l’article 9.4, el CTESC considera excessiu el termini de sis mesos del
que disposa el CCPAE per notificar a l’operador o operadora l’acord
adoptat respecte de l’atorgament de la certificació i recomana limitar-lo a
tres mesos. Pel que fa a l’ampliació del termini per motius de complexitat
de l’expedient, el CTESC considera que hauria de constar que el termini
només es pogués ampliar tres mesos més i que amb l’ampliació no pugui
superar els sis mesos.
8. En l’article 11 el CTESC considera excessiu el termini de dos mesos del
que disposa el CCPAE per comprovar el compliment dels requisits
mínims d’etiquetatge i recomana que es limiti a un mes sense possibilitat
d’allargar terminis.
9. En l’article 19, el CTESC recomana que s’aclareixi que, quan es fa
esment del Reglament de règim intern, s’està referint al del CCPAE.
10. Pel que fa a l’article 23, el CTESC considera que dins les funcions
públiques del CCPAE s’hauria d’incloure la de donar suport al
departament competent en matèria de consum de la Generalitat de
Catalunya, especialment pel que fa a la inspecció dels establiments
minoristes no sotmesos al règim de control i certificació per part del
Consell. En aquest sentit, el CTESC consideraria que s’hauria de facultar
al CCPAE, previ conformitat amb els acords que s'estableixin amb altres
departaments o altres administracions competents, perquè pugui efectuar
la inspecció i el control oficial d’establiments minoristes que
comercialitzen producte ecològic i que s’especifiquen en l’article 6.6 del
Projecte de decret.
11. El CTESC recomana incloure en l’article 29.7 una referència a permetre
que els membres de la junta rectora que són membres electes, tinguin
dret a ser assistits per un assessor independent designat per ells en les
reunions de la junta rectora.
12. El CTESC recomana la revisió de l’article 30.1 i 30.5 per determinar si és
reiteratiu i eliminar, si escau, un dels dos apartats.
13. En l’article 37.2 b) el CTESC recomana fer una remissió genèrica dels
òrgans de l’Administració que s’hi esmenten.
14. En l’article 44, el CTESC recomana que s’aclareixi que, quan es fa
esment del Reglament de règim intern, s’està referint al del CCPAE.
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15. El CTESC considera que és confús i recomana aclarir la referència que
l’article 47.1 fa a la data de la convocatòria d’eleccions i al dia en què
tindran lloc.
16. En l’article 48.9, el CTESC recomana precisar qui ha de determinar
l’import de les dietes que tinguin dret a percebre els membres de la Junta
Electoral i de la Mesa Electoral.
17. En relació amb l’article 57.c) el CTESC recomana incorporar com a
documents acreditatius de la identitat dels votants, a més del document
nacional d’identitat, el número d’identitat d’estranger, el passaport i el
carnet de conduir, entre d’altres.
18. En la disposició addicional segona el CTESC recomana substituir
“Titulars de l’activitat econòmica” per “operadors”.
19. Pel que fa a la disposició addicional segona, el CTESC recomana incloure
que el conveni de col·laboració entre el CCPAE i l’Oficina de Gestió
Empresarial s’ha de realitzar en el termini màxim d’un any.
20. El CTESC recomana revisar la redacció de la disposició addicional
tercera per aclarir a qui va dirigida.
21. El CTESC considera que l’exigència universal, a les persones físiques
titulars d’explotacions agràries, de relacionar-se exclusivament de forma
electrònica amb el CCPAE i el conjunt de tramitacions que incorpora,
suposa un tracte discriminatori prohibit per l’article 14 de la Constitució en
relació amb l’establert a l’apartat 3 de l’article 14 de l’esmentada Llei
39/2015, per a les persones físiques titulars d’explotacions agràries que
no tenen accés i/o disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris i per
aquest motiu, es recomana l’eliminació de la disposició addicional tercera.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret sobre la producció agroalimentària ecològica i sol·licita al Govern
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.
Barcelona, 28 de febrer de 2022
El president

La secretària executiva
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DECRET xx/2022, d de , sobre la producció agroalimentària ecològica.
D’acord amb l’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la
Generalitat, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les competències que li
atribueix l’article 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva en matèria
d’agricultura i ramaderia. Aquesta competència inclou, en tot cas: a) la regulació i el
desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari i b) la regulació
i l’execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i
ramaders, i també la lluita contra els fraus en l’àmbit de la producció i la comercialització
agroalimentàries.
D’acord amb l’article 113 de l’Estatut, correspon a la Generalitat el desplegament,
l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan afecti l’àmbit de les
seves competències, en els termes que estableix el títol V.
La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments
que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i clima, un elevat nivell
de biodiversitat, la conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents
sobre benestar animal i sobre producció que responen a la demanda, expressada per
un creixent nombre de consumidors, de productes obtinguts a partir de substàncies i
processos naturals.
Els objectius i principis generals de la producció agroalimentària ecològica, i els principis
específics i les normes de producció dels diferents tipus de productes agraris i aliments
es contenen en normes de la Unió Europea.
La producció ecològica requereix anar acompanyada d’un sistema efectiu de verificació
i control en totes les etapes de producció, transformació i distribució.
Els productes procedents de la producció ecològica han de sotmetre’s a un règim de
control basat en un sistema de control adoptat en el marc del Reglament (UE) 2017/625
del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, relatiu als controles oficials i altres
activitats oficials realitzades per garantir l’aplicació de la legislació sobre aliment i pinsos,
i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes
fitosanitaris.
Aquest sistema de control ha de garantir el compliment, per part dels operadors, dels
requisits establerts en el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell,
de 30 de maig, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics, i pel
qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, que entrarà en vigor l’1 de
gener de 2022.
A Catalunya, el Decret 28/1994, de 21 de gener, va crear el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica com a òrgan desconcentrat de l’Administració, i,
posteriorment, la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives,
el va crear com a corporació de dret públic. Posteriorment, la Llei 2/2014, de 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va regular de
nou l’àmbit de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya amb l’objectiu de
millorar-ne el règim de control i adaptar-lo a la modificació de la normativa marc
reguladora d’aquesta matèria, especialment pel que fa a la naturalesa i el règim de
funcionament del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
1

La Llei esmentada defineix els actors principals responsables del règim de producció
agroalimentària ecològica i del seu control i certificació, que són, d’una banda, l’autoritat
competent, responsable que els controls es facin d’acord amb les obligacions
establertes per la normativa aplicable i que és el departament competent en matèria
producció agroalimentària, i, d’altra banda, l’autoritat de control, que és el Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica, a qui se li confereix la facultat de control i certificació
dels operadors ecològics.
Aquest Decret desenvolupa i concreta el contingut d’aquesta Llei. El capítol 1 estableix
les disposicions generals del sistema de producció ecològica i del seu control i regula
aspectes com ara l’objecte i l’àmbit d’aplicació, l’ús dels termes referits a la producció
ecològica, l’autoritat competent, l’autoritat de control i la tutela administrativa.
El capítol 2 es dedica al règim d’intervenció i control sobre la producció i l’etiquetatge de
productes ecològics, i regula aspectes com la comunicació prèvia d’inici d’activitat, el
reconeixement de l’inici del període de conversió amb caràcter retroactiu, les
exempcions a les normes de producció ecològica, el règim de certificació, el control
oficial, el control d’etiquetes comercials, la protecció de l’ús dels termes de la producció
ecològica i la retirada de la certificació.
El capítol 3 es dedica al Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya, que és el registre
administratiu on s’inscriuen tots els operadors ecològics de Catalunya subjectes al règim
de control de la producció ecològica.
El capítol 4 fa referència al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica; esmenta
la seva naturalesa i en concreta les competències i funcions i els seus membres.
Igualment, defineix els òrgans en què s’estructura, entre els quals hi ha la Junta Rectora,
màxim òrgan de govern de l’entitat, i la persona presidenta, que n’exerceix la
representació. També tracta sobre la composició i funcions de la Comissió de Parts, de
l’Àrea de Control i del Comitè de Certificació, i estableix el règim pressupostari i el
finançament del Consell, que es basa principalment en l’establiment d’un sistema de
quotes amb l’objectiu de garantir-ne el sosteniment econòmic.
Finalment, el capítol 5 recull els drets i els deures dels operadors, i el capítol 6 estableix
el règim electoral del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica en base al qual
s’escullen els càrrecs electes de la Junta Rectora.
En l’elaboració d’aquest Decret, s’han acomplert els principis de bona regulació que
inspiren l’elaboració de les disposicions reglamentàries, formulats a l’article 129 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i també els principis recollits a l’article 62 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ha
quedat garantida la necessitat de la norma i l’interès general de la regulació en tant que
esdevé el marc normatiu necessari per assegurar el control de la producció
agroalimentària ecològica a Catalunya, en el marc del dret de la Unió Europea. Aquesta
regulació s’efectua mitjançant l’instrument normatiu que de manera clara, coherent i de
fàcil comprensió garanteix la seguretat jurídica a les seves previsions. La nova norma
compleix el principi d’eficiència en tant que incorpora mesures per a la simplificació i
racionalització de l’activitat administrativa i possibilita l’accés senzill, universal i
actualitzat als documents que conformen l’expedient de la seva elaboració, tot garantint
la participació activa dels destinataris en l’elaboració de la norma, en compliment de les
obligacions de transparència en la tramitació.
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Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
A proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, vist/d’acord
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 L’objecte d’aquest Decret és:
a) Establir les disposicions necessàries per assegurar el control de la producció
agroalimentària ecològica en el marc del dret de la Unió Europea.
b) Regular el Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya.
c) Establir l’estructura i el funcionament del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (d’ara endavant, el Consell) com a autoritat de control de la producció
agroalimentària ecològica a Catalunya, els drets i deures dels seus membres i el règim
d’elecció dels seus òrgans rectors.
1.2 Les disposicions d’aquest Decret s’apliquen als operadors que en qualsevol etapa
de la producció, preparació i distribució desenvolupin en l’àmbit de Catalunya activitats
relacionades amb els productes inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE)
2018/848 del Parlament i del Consell, de 30 de maig, o norma que el substitueixi.
Article 2
Ús dels termes referits a la producció ecològica
2.1 L’ús dels termes referits a la producció ecològica i del logotip corresponent s’ha
d’ajustar a allò que disposa l’article 185 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i la normativa europea en matèria
de producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics.
2.2 Tots els documents que acompanyen els productes ecològics emesos pels
operadors inscrits han de fer constar les indicacions obligatòries en el seu redactat.
2.3 Els logotips de la producció ecològica són d’ús voluntari en tots els productes
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la normativa europea, segons sigui el cas, llevat de l’ús
del logotip de producció ecològica de la Unió Europea en els casos en què la normativa
prevegi el seu ús obligatori.
2.4 El control de l’ús dels termes referits a la producció ecològica a l’etiquetatge, la
publicitat i la documentació comercial dels productes correspon al Consell.
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Article 3
Autoritat competent
3.1 Correspon al departament competent en matèria de producció agroalimentària
l’exercici de les funcions atribuïdes a l’autoritat competent per la normativa en matèria
de producció agroalimentària ecològica.
3.2 L’autoritat competent en matèria de producció agroalimentària ecològica té
atribuïdes les funcions següents:
a) Supervisar l’actuació del Consell en l’exercici de les seves funcions públiques.
b) Col·laborar i assistir el Consell en l’exercici de les seves funcions públiques.
c) Elaborar i aprovar les normes tècniques de la producció agroalimentària ecològica.
d) Establir els criteris necessaris per a l’aplicació correcta de la normativa vigent de
producció agroalimentària ecològica.
e) Aplicar el règim sancionador en matèria de producció agroalimentària ecològica.
f) Resoldre els recursos d’alçada interposats pels operadors ecològics contra les
resolucions dictades pel Consell en exercici de les seves funcions públiques.
g) Exercir la tutela administrativa del Consell.
h) Promocionar la presència de dones entre les candidatures del procés d’elecció dels
càrrecs electes de l’òrgan de govern.
i) En general, exercir totes les funcions atribuïdes a l’autoritat competent en matèria de
producció agroalimentària ecològica per la normativa vigent en la matèria.
Article 4
Autoritat de control
Correspon al CCPAE l’exercici de les funcions atribuïdes a l’autoritat de control per la
normativa en matèria de producció agroalimentària ecològica.
Article 5
Tutela administrativa
5.1 El departament competent en matèria producció agroalimentària exerceix la tutela
administrativa del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
5.2 El departament competent en matèria de producció agroalimentària, d’acord amb la
normativa europea que regula els controls oficials, ha d’establir procediments i
mecanismes per garantir l’eficàcia i l’adequació dels controls oficials i verificar
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l’objectivitat i la imparcialitat del Consell en la seva tasca de control i certificació de la
producció agroalimentària ecològica.
5.3 Igualment, s’han d’establir mecanismes d’intercanvi d’informació entre el
departament competent en matèria de producció agroalimentària ecològica i el Consell
per garantir un millor exercici de les funcions respectives.
5.4 El departament competent en matèria de producció agroalimentària ha de col·laborar
i assistir el Consell en l’exercici de les seves funcions públiques. Per a l’exercici de les
funcions de control oficial, el Consell ha de tenir accés a les bases de dades relatives a
les activitats agroalimentàries del departament competent en matèria de producció
agroalimentària.
Capítol 2
Règim d’intervenció i control sobre la producció i l’etiquetatge de productes ecològics
Article 6
Comunicació d’inici d’activitat
6.1 Els operadors a què fa referència l’article 1.2 que estiguin inscrits al Cens
d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat
corresponent han de comunicar l’inici de la seva activitat al Consell.
6.2 La comunicació d’inici d’activitat s’ha de presentar telemàticament a la seu
electrònica corresponent. La comunicació ha de contenir les dades a què fa referència
l’article 17 i ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Una memòria en què ha de constar: la naturalesa de les operacions i dels productes;
l’emplaçament dels locals i/o les instal·lacions, si és el cas, de les parcel·la on es
realitzen les operacions; el número d’inscripció en els registres sectorials que
correspongui; en el cas que es tracti d’una explotació agrícola, la data en la qual el
productor va deixar d’aplicar productes no autoritzats en la producció ecològica en les
parcel·les en qüestió; en el cas de realitzar més d’una activitat relacionada amb la
producció agroalimentària ecològica, s’ha d’indicar quina és l’activitat principal, i, en el
cas que subcontracti alguna de les seves activitats a tercers, una declaració relativa al
règim de responsabilitat a què fa referència l’article 34.3 del Reglament (UE) 2018/848.
b) Una declaració signada que inclogui els compromisos a què fa referència l’article 39
del Reglament (UE) 2018/848.
6.3 La comunicació d’inici d’activitat comporta la inscripció d’ofici al Registre
d’Operadors ecològics de Catalunya.
6.4 La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’incorpori a la comunicació, o la no presentació de la documentació que
sigui requerida per acreditar el compliment de la comunicació, determinaran la
impossibilitat de continuar l’exercici de l’activitat, amb audiència prèvia de la persona
interessada, des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici
de les responsabilitats penals, civils o administratives.
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6.5 S’entén de caràcter essencial la informació relativa a l’emplaçament de les
parcel·les, els locals i/o les instal·lacions on es realitzen les operacions i la descripció
de la naturalesa de les operacions i dels productes degudament formalitzada.
6.6 Estan exempts de comunicar l’inici de la seva activitat els operadors que venguin
productes ecològics envasats directament per al consumidor final, amb la condició que
no produeixin, preparin, emmagatzemin, excepte en relació amb el punt de venda, ni
importin aquests productes de països tercers, ni subcontractin un altre operador per
efectuar aquestes activitats.
Article 7
Reconeixement de l’inici del període de conversió amb caràcter retroactiu
7.1 El període de conversió pot iniciar-se en un moment anterior a la data de presentació
de la comunicació d’inici d’activitat en els supòsits que preveu la normativa vigent en
matèria de producció ecològica.
7.2 L’operador o operadora ha de sol·licitar el reconeixement de l’inici del període de
conversió amb caràcter retroactiu en el moment de comunicar l’inici o la modificació de
l’activitat. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar telemàticament a la seu electrònica del
Consell.
7.3 El reconeixement de l’inici del període de conversió amb caràcter retroactiu, l’atorga
la direcció general competent en matèria d’agricultura en el termini de 6 mesos a
comptar des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes
desestimatoris.
Article 8
Exempcions a les normes de producció ecològica
8.1 En els supòsits previstos a la normativa en matèria de producció ecològica, el
departament competent en matèria de producció agroalimentari pot autoritzar
exempcions a les normes de producció ecològica.
8.2 L’operador o operadora ha de sol·licitar l’autorització de manera telemàtica a la seu
electrònica de la Generalitat, a la qual es pot accedir des del web del departament
competent en matèria d’agricultura.
8.3 L’autorització de l’exempció, l’atorga el servei competent en matèria d’ordenació
agrícola en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de la sol·licitud. La manca
de resolució expressa té efectes desestimatoris.
Article 9
Règim de certificació
9.1 La certificació consisteix en la verificació abans de la comercialització del compliment
dels requisits aplicables a la producció ecològica.
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9.2 Els operadors a què fa referència l’article 6.1 han de sotmetre la seva activitat al
règim de certificació d’acord amb l’article 35 del Reglament (UE) 2018/848.
9.3 No estan sotmesos al règim de certificació de la producció agroalimentària ecològica
els operadors a què fa referència l’article 6.6 ni tampoc els operadors a què fa referència
l’article 35.8 del Reglament (UE) 2018/848.
9.4 En un termini màxim de sis mesos des de la presentació de la comunicació prèvia
d’inici d’activitat, o de modificació de les dades que consten en el Registre, sempre que
aquesta comunicació comporti una ampliació de parcel·les, productes o instal·lacions, o
canvi d’orientació productiva, el Consell ha de notificar a l’operador o operadora l’acord
adoptat respecte de l’atorgament de la certificació. Aquest termini es pot ampliar per una
sola vegada per motius de complexitat de l’expedient. L’ampliació no pot ser superior a
tres mesos i s’ha de notificar a l’operador o operadora abans no expiri el termini inicial.
9.5 L’obtenció de la certificació és condició prèvia a la comercialització o distribució dels
productes ecològics. Mentre no es rebi la notificació de la certificació, l’operador ha
d’entendre que no ha superat el control i, per tant, no ha obtingut la certificació.
Article 10
Control oficial
Els operadors inclosos a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret estan subjectes als controls
oficials efectuats per comprovar el compliment de les normes de producció ecològica i
etiquetatge dels productes ecològics, de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/848
del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig, i el Reglament (UE) 2017/625 del
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, o les normes que els substitueixin.
Article 11
Control d’etiquetes comercials
Els operadors subjectes al règim de certificació han de presentar al Consell les etiquetes
comercials que pretenguin utilitzar per identificar com a ecològics els seus productes
abans de la seva comercialització. En el termini màxim de dos mesos, el Consell ha de
comprovar el compliment dels requisits mínims d’etiquetatge, i donar la conformitat o
notificar a l’operador les correccions que consideri necessàries. En el cas que aquest
termini no sigui suficient a causa de la complexitat del cas, el Consell podrà allargar
excepcionalment aquest període fins a un màxim de tres mesos.
Article 12
Protecció de l’ús dels termes de la producció ecològica
12.1 En els supòsits d’incompliments que afectin la integritat dels productes ecològics o
en conversió al llarg de qualsevol de les etapes de producció, preparació i distribució,
inclosos els supòsits d’ús de productes, substàncies o tècniques no autoritzades, o la
seva barreja amb productes no ecològics, l’Àrea de Control del Consell ha d’iniciar un
procediment adreçat a protegir l’ús dels termes referents a la producció ecològica, que
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es pot referir a un o més lots o a tota la producció de l’operador o operadora. L’inici
d’aquest procediment pot comportar l’adopció de la mesura cautelar de prohibició de l’ús
dels termes referents a la producció ecològica en el lot, lots o producció afectada, s’ha
de notificar a l’operador o operadora i té una durada màxima de 6 mesos.
12.2 L’operador o operadora disposa del termini d’un mes per esmenar els defectes.
Aquest termini, d’ofici o a sol·licitud de l’operador o operadora, és ampliable fins a un
termini màxim de 3 mesos, sempre que estigui justificat de manera raonada per la
complexitat de les actuacions a desenvolupar per esmenar les deficiències, sense
perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar de la
notificació.
12.3 La resolució del procediment correspon al Comitè de Certificació, s’ha de notificar
a l’operador o operadora i ha de determinar:
a) L’arxivament del procediment, amb aixecament de la mesura cautelar, si de la
tramitació del procediment resulta que l’operador compleix la normativa de producció
ecològica
b) La prohibició que en l’etiquetatge o en la publicitat del lot, els lots o la producció
afectada es faci referència als termes de la producció ecològica.
12.4 Aquest procediment és independent i compatible amb el procediment sancionador
a què pugui donar lloc l’incompliment.
Article 13
Retirada de la certificació
13.1 En cas que els operadors inscrits al Registre impedeixin la verificació del
compliment de la normativa de producció agroalimentària ecològica o que se’ls detecti
la comissió d’incompliments greus o molt greus de manera repetitiva o continuada de la
normativa de producció ecològica, el Comitè de Certificació pot iniciar un procediment
de retirada de la certificació. L’inici d’aquest procediment pot comportar l’adopció de la
mesura cautelar de prohibició de l’ús dels termes referents a la producció ecològica
objecte del procediment, s’ha de notificar a l’operador o operadora i té una durada
màxima de 6 mesos.
13.2 L’operador o operadora disposa del termini d’un mes per esmenar els defectes.
Aquest termini, d’ofici o a sol·licitud de l’operador, és ampliable fins a un termini màxim
de tres mesos, sempre que estigui justificat de manera raonada per la complexitat de
les actuacions a desenvolupar per esmenar les deficiències, sense perjudici del dret de
presentar al·legacions en el termini de quinze dies a comptar de la notificació.
13.3 La resolució del procediment, que s’ha de notificar a l’operador, ha de determinar:
a) L’arxivament del procediment, amb aixecament de la mesura cautelar, si de la
tramitació del procediment resulta que l’operador o operadora compleix la normativa de
producció ecològica.
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b) La retirada de la certificació a l’operador o operadora, que comporta la prohibició
d’utilitzar els termes relatius a la producció ecològica fins a l’obtenció de la certificació.
Transcorregut un any des de la retirada sense haver obtingut la certificació, l’operador o
operadora és donat de baixa del Registre.
13.4 Aquest procediment és independent i compatible amb el procediment sancionador
a què pugui donar lloc l’incompliment.
Capítol 3
Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya
Article 14
Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya
El Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya (d’ara endavant, el Registre) és un
registre de caràcter administratiu adscrit al departament competent en matèria de
producció agroalimentària ecològica que és gestionat pel Consell i en el qual s’inscriuen
totes les persones operadores de producció agroalimentària ecològica de Catalunya a
què fa referència l’article 6.1.
Article 15
Inscripció al Registre
15.1 La comunicació prèvia d’inici d’activitat a què es refereix l’article 6 comporta la
inscripció d’ofici de l’operador o operadora al Registre des de la data de la seva
presentació. A aquests efectes, una vegada realitzada la inscripció, el Consell ha de
comunicar a l’operador o operadora el número de registre atorgat.
15.2 La data de l’efectivitat de la inscripció és la de presentació de la comunicació prèvia
d’inici d’activitat.
15.3 La inscripció en aquest Registre no eximeix els operadors de l’obligació d’inscriure’s
als registres que amb caràcter general estiguin establerts a la normativa vigent d’acord
amb la seva activitat.
Article 16
Estructura del Registre
El Registre d’Operadors Ecològics s’estructura d’acord amb les activitats següents:
a) Activitats de producció primària.
b) Activitats de preparació.
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c) Activitat d’importació i/o exportació.
d) Activitat de distribució majorista.
e) Activitat de distribució minorista.
f) Altres activitats subjectes al sistema de control.
Article 17
Dades a inscriure en el Registre
S’inscriuen al Registre les dades següents:
1 Dades generals
a) dades de la persona titular: cognoms i nom o raó social, gènere, número o codi
d’identificació fiscal (NIF), adreça, codi postal, municipi, telèfon i adreça electrònica i, si
és el cas, del seu representant legal
b) l’activitat principal en cas de realitzar més d’una activitat relacionada amb la producció
agroalimentària ecològica
c) pertinença a un grup d’operadors, si escau.
2 Dades de les activitats agrícoles
a) tipus de producte que es produeix
b) superfície de la parcel·la i cultiu que se sotmet al control
c) dades de la ubicació de la parcel·la: identificació SIGPAC
d) si és el cas, situació de les instal·lacions
e) informació sobre si l’explotació és mixta o no.
3 Dades de les activitats ramaderes
a) espècie
b) número d’inscripció en el Registre d’Explotacions Ramaderes i marca oficial
c) dades de la ubicació principal on es cria cada espècie: adreça, codi postal, municipi i
província
d) coordenades geogràfiques de la ubicació principal
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e) classificació zootècnica
f) informació sobre si l’explotació és mixta o no.
4 Dades de les activitats de preparació
a) tipus d’activitat d’acord amb la classificació del Registre General d’Operadors
Ecològics (REGOE)
b) productes que elabora
c) dades de la ubicació on es realitza l’activitat: adreça, codi postal, municipi i província.
5 Dades de les activitats de distribució
a) tipus d’activitat
b) productes que distribueix
c) dades de la ubicació on es realitza l’activitat: adreça, codi postal, municipi i província.
6 Altres activitats subjectes al sistema de control: dades relatives a l’activitat.
Article 18
Modificació de les dades que consten en el Registre
18.1 Qualsevol modificació de les dades registrals, i també el cessament de l’activitat,
han de ser comunicades al Consell en el termini màxim de 3 mesos des que es va
produir la modificació, excepte les que afecten les modificacions del parcel·lari, que
s’hauran de comunicar anualment.
18.2 La comunicació de modificació de les dades registrals es formalitza d’acord amb el
que preveu l’article 6 en relació a la comunicació de l’inici d’activitat.
18.3 Quan la modificació comporti ampliació de parcel·les, o canvi d’orientació
productiva o ampliació de productes o de les instal·lacions, la comunicació ha de
contenir la informació següent:
a) Emplaçament dels locals i/o les instal·lacions, i, si és el cas, de les parcel·les on es
realitzen les operacions.
b) Una memòria en què s’ha d’explicitar la descripció de la naturalesa de les operacions
i dels productes. La memòria s’ha de presentar en el model normalitzat que es pot
descarregar de la seu corporativa electrònica del Consell.
c) En el cas que es tracti d’una explotació agrícola, la data en què el productor va deixar
d’aplicar productes no autoritzats en la producció ecològica en les parcel·les.
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18.4 La comunicació implica la inscripció d’aquestes modificacions al Registre, i la data
de l’efectivitat de la modificació és la de presentació de la comunicació, sense perjudici
de la necessitat d’obtenir la certificació, si escau.
Article 19
Baixa del Registre
19.1 La baixa de la inscripció en el Registre es produeix:
a) A petició de la persona operadora . En aquest cas, la baixa és efectiva des de la data
en què la persona comunica aquest fet, tret que la comunicació indiqui una data
posterior.
b) Per cessament de la seva activitat ecològica durant dos anys consecutius. Aquest
termini comença a comptabilitzar-se des del 31 de gener de l’any en què es va obtenir
la darrera certificació.
c) Per impagament de les quotes durant un any, d’acord amb el Reglament de règim
intern.
d) Com a conseqüència d’una resolució sancionadora o d’una sentència judicial ferma
en què l’òrgan competent resolgui el tancament o la baixa del Registre.
e) Quan hagi transcorregut un any des de la retirada de la certificació sense haver
obtingut una nova certificació.
19.2 En el cas dels apartats b), c) i e), s’inicia un expedient de baixa del Registre. A
aquests efectes, s’enviarà una comunicació a l’operador o operadora conforme s’ha
iniciat el procediment de baixa del Registre en la qual s’explicitaran les causes que han
donat lloc a l’inici aquest expedient. Transcorregut el termini de deu dies per presentar
al·legacions i la documentació que es consideri pertinent en defensa dels seus drets i
interessos i redactada la proposta de resolució, la Junta Rectora acordarà la baixa.
19.3 La baixa del Registre comporta que els operadors no poden comercialitzar
productes com a ecològics ni fer ús dels termes i els logotips referits a la producció
ecològica en l’etiquetatge, la publicitat i els documents comercials dels seus productes.
Article 20
Publicitat de les dades inscrites en el Registre
Tenen la consideració de dades públiques inscrites al Registre el nom o la raó social
dels operadors, el domicili, les activitats inscrites al Registre, els productes, informació
relativa als certificats proporcionats als mateixos, i, en el cas d’operadors productors
agrícoles, els cultius, i, en el cas d’operadors productors ramaders, també les espècies
animals.
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Capítol 4
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Article 21
Naturalesa i règim jurídic
21.1 El Consell és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves competències.
Està subjecte, amb caràcter general, al dret privat, llevat de les actuacions que impliquin
l’exercici de potestats públiques, en les quals restarà subjecte al dret administratiu.
21.2 El Consell és l’autoritat de control per a l’aplicació del règim de control sobre
producció i etiquetatge dels productes ecològics a Catalunya, i exerceix les
competències d’inspecció i de certificació en l’àmbit de la producció ecològica d’acord
amb la normativa en la matèria.
21.3 El Consell es regeix per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, per aquest Decret, per la normativa
europea vigent i per totes aquelles altres disposicions que li siguin d’aplicació segons
l’àmbit públic o privat en què dugui a terme la seva activitat.
Article 22
Finalitats i competències del Consell
22.1 Les finalitats del Consell són la representació, la defensa i la garantia de la
producció agroalimentària ecològica.
22.2 Són competències del Consell les que estableix l’article 184.2 de la Llei 2/2014, de
27 de febrer, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i en
general les que l’ordenament jurídic li atribueix com a autoritat de control de la producció
agroalimentària ecològica.
Article 23
Funcions públiques
Són funcions públiques del Consell totes aquelles relacionades amb l’aplicació del
sistema de control de la producció agroalimentària ecològica als operadors de
Catalunya, i concretament:
a) Rebre la comunicació d’inici d’activitat dels operadors a què es refereix l’article 34 del
Reglament (UE) 2018/848.
b) Gestionar el Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya.
c) Dur a terme les tasques d’inspecció i auditoria dels operadors.
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d) Realitzar i emetre la certificació del compliment de la normativa de producció
ecològica.
e) Realitzar el control de l’ús dels termes referits a la producció ecològica en etiquetes,
documents comercials i publicitat dels productes ecològics.
f) Executar les tasques de control oficial de la producció ecològica que té atribuïdes.
g) Vetllar pel prestigi de la producció agroalimentària ecològica.
h) I, en general, qualsevol funció que l’ordenament jurídic li atribueixi com a autoritat de
control de la producció agroalimentària ecològica.
Article 24
Altres funcions
En els termes que estableixi el Reglament de règim intern, el Consell pot també exercir
altres funcions relacionades amb l’àmbit de la producció agroalimentària que no
contradiguin la seva naturalesa d’entitat de control i certificació de producció agrària
ecològica ni comprometin l’exercici de les seves funcions públiques. Per poder exercir
les funcions previstes per l’article 183.2 de la Llei 2/2014, de 27 de febrer, el Consell ha
de disposar del personal i dels recursos necessaris per poder realitzar aquestes altres
funcions, de manera que en cap cas es comprometrà el desenvolupament com a
autoritat de control per a l’aplicació del règim de control sobre producció i etiquetatge
dels productes ecològics a Catalunya.
Article 25
Obligacions generals del Consell
El Consell ha de complir les obligacions següents:
a) El Consell, com a autoritat de control, ha de complir els requisits generals
d’imparcialitat, objectivitat i competència tècnica i estar acreditat d’acord amb la norma
ISO/IEC 17065 o la norma que la substitueixi.
b) Les funcions de control, certificació i gestió han de quedar clarament separades en el
sistema de gestió de la qualitat i l’organigrama del Consell.
c) Com a autoritat de control i certificació, el Consell ha d’estar inscrit al Registre
d’Entitats de Control i Certificació de Productes Agroalimentaris.
Article 26
Membres del Consell
Són membres del Consell els operadors que estiguin inscrits al Registre d’Operadors
Ecològics de Catalunya.
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Article 27
Òrgans del Consell
27.1 El Consell s’estructura en: òrgans de govern, òrgans de control i certificació i la
Comissió de Parts.
27.2 Els òrgans de govern del Consell són la Junta Rectora i la Presidència del Consell
que exerceix també les funcions de Presidència de la Junta Rectora.
27.3 Són òrgans de control i certificació: l’Àrea de Control i el Comitè de Certificació.
Article 28
Funcions de la Junta Rectora
28.1 La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern i representació del Consell.
28.2 La Junta Rectora té atribuïdes les funcions següents:
a) Elaborar el Reglament de règim intern del Consell, que ha de contenir la seva
organització i funcionament intern i ha de ser sotmès al departament competent en
matèria de producció agroalimentària per a la seva validació i publicació posterior al
DOGC.
b) Elegir i nomenar la persona que ocupa la Presidència del Consell entre els seus
membres electes i notificar el nomenament al departament competent en matèria de
producció agroalimentària.
c) Escollir i nomenar la persona que ocupa la Vice-presidència del Consell entre els seus
membres electes.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats i de gestió econòmica del Consell.
e) Liquidar el pressupost de l’exercici anterior i aprovar el pressupost del Consell i, en
general, supervisar les seves finances.
f) Aprovar anualment les quotes obligatòries que han d’abonar els operadors inscrits.
g) Establir les directrius generals de funcionament del Consell i del seu personal i
comprovar-ne el compliment.
h) Vetllar pel compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.
i) Establir el sistema de gestió del Registre.
j) Exercir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim intern.
Article 29
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Composició de la Junta Rectora
29.1 La Junta Rectora està integrada per les persones membres següents:
a) Quatre en representació dels operadors de producció.
b) Tres en representació dels operadors de preparació.
c) Una en representació dels operadors de distribució i altres activitats subjectes al
sistema de control.
d) Dues en representació de les persones consumidores, una de les quals ho serà en
representació de les persones consumidores de productes agroalimentàries ecològics,
i l’altra en representació de les organitzacions més representatives dels interessos de
les persones consumidores de l’àmbit territorial de Catalunya.
29.2 Les persones membres esmentades a les lletres a), b) i c) són escollides d’acord
amb el règim electoral previst en el capítol 6 d’aquest decret.
29.3 Les persones membres representants de les persones consumidores són
designades per l’òrgan competent en matèria de consum, procurant la paritat entre
dones i homes.
29.4 La Presidència i la Vice-presidència corresponen, respectivament, a les persones
membres escollides per la Junta Rectora entre les persones membres esmentades a les
lletres a), b) i c) del primer apartat.
29.5 Actua de secretari o secretària de la Junta, amb veu però sense vot, una persona
designada per la Junta Rectora.
29.6 La durada del mandat dels membres és de quatre anys, que només es podrà
renovar una sola vegada.
29.7 A les reunions de la Junta Rectora han de ser convocades per assistir-hi, amb veu
però sense vot, les persones següents en representació de l’Administració de la
Generalitat:
a) Dues en representació del departament competent en matèria agroalimentària.
b) Una en representació del departament competent en matèria de medi ambient.
c) Una en representació del departament competent en matèria de consum.
Article 30
Exercici del càrrec de membre de la Junta Rectora
30.1 Els membres persones físiques únicament podran delegar la seva representació
en un altre membre mitjançant escrit adreçat al president o presidenta o al secretari o
secretària en què s’ha d’identificar la persona delegant i delegada, la data de la reunió
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de la Junta Rectora en la qual ha de tenir lloc aquesta delegació i si el vot es delega per
a tots els punts de l’Ordre del dia o per a un en concret.
30.2 Els membres de la Junta que siguin persones jurídiques o entitats sense
personalitat jurídica hauran de designar un representant persona física perquè els
representi a la Junta de manera estable. Els representants hauran d’estar vinculats als
membres que representin per ser administradors, socis, comuners, directors o apoderats
generals de les persones jurídiques, designats a aquest efecte per acord exprés de
l’entitat o comunitat corresponent adoptat d’acord amb la llei o les seves respectives
normes estatutàries i acreditat de manera fefaent.
30.3 Els membres del Ple que siguin persones jurídiques, comunitats de béns o altres
ens sense personalitat jurídica podran substituir el seu representant persona física en el
Ple sempre que la nova designació es faci amb caràcter estable i es compleixin la resta
de requisits exigits en el paràgraf anterior. També hauran de realitzar aquesta substitució
amb caràcter immediat quan el representant deixi d’estar vinculat al membre que
representa.
30.4 Les persones membres electes de la Junta Rectora que perdin aquesta condició al
llarg del seu mandat han de ser substituïdes per la persona candidata més votada que
pertanyi a la mateixa secció del cens electoral.
30.5 Una persona membre pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació
ha de constar per escrit en què s’ha d’identificar la persona delegant i delegada, la data
de la reunió de la Junta Rectora en la qual ha de tenir lloc aquesta delegació i si el vot
es delega per a tots els punts de l’Ordre del dia o per a un en concret.
Article 31
Pèrdua de la condició de membre de la Junta Rectora
31.1 Els membres de la Junta Rectora perden la seva condició per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas
de les jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Venciment del càrrec, llevat de renovació.
d) Renúncia notificada a la Junta Rectora.
e) Baixa del Registre d’Operadors Ecològics de la producció ecològica.
f) La falta no justificada en dues sessions consecutives, o en tres d’alternes, en el termini
d’un any.
31.2 En el supòsit de suspensió, cessament o renúncia de tots els membres de la Junta
Rectora, es nomenarà una Comissió Gestora formada per tres membres, nomenada pel
director general competent en matèria de producció agroalimentària ecològica, la qual
tindrà les mateixes funcions que la Junta Rectora mentre duri el seu nomenament.
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Aquesta Comissió Gestora haurà de convocar noves eleccions en el termini màxim d’un
mes.
Article 32
Funcionament de la Junta Rectora
32.1 La Junta Rectora es reunirà quan la convoqui el president o presidenta, per
iniciativa pròpia o a petició de com a mínim la meitat dels membres del Ple, i és obligatori
mantenir una sessió com a mínim una vegada cada trimestre.
32.2 A la primera sessió que la Junta Rectora celebri en cada exercici econòmic, es
fixarà, a proposta de la Presidència, el calendari de les sessions trimestrals obligatòries
del Ple per a l’exercici esmentat i la data de la primera sessió obligatòria de l’exercici
següent.
32.3 Les sessions de la Junta es convocaran per qualsevol mitjà escrit o telemàtic, com
a mínim amb vuit dies naturals d’antelació, excepte en els supòsits d’urgència, apreciats
segons el parer de la Presidència, en què es podrà convocar per un mitjà telemàtic com
a mínim amb quaranta-vuit hores d’antelació.
32.4 Les convocatòries es realitzaran en les mateixes condicions als membres del Ple i
als representants de l’Administració. La convocatòria ha de contenir el lloc, el dia i l’hora
d’inici i l’ordre del dia de la sessió. La convocatòria de les reunions haurà d’especificar
l’hora d’inici i d’acabament, que haurà de ser compatible amb les necessitats de
conciliació de vida personal, familiar i laboral de les persones. En tot cas, com a regla
general, no podran ser iniciades més enllà de les 16.00h, ni acabades més enllà de les
18.00h.
32.5 L’assistència a les reunions de la Junta és obligatòria per a tots els seus membres
i la delegació només es pot realitzar tal com preveu l’article 30.
32.6 Segons els temes a tractar, a requeriment d’una o més persones vocals de la Junta
Rectora, i amb acord previ de la majoria simple de persones vocals, poden participar en
el desenvolupament d’aquests temes persones expertes convidades a tal efecte, amb
comunicació prèvia a la persona secretària de la Junta, que ho notificarà a la resta de
persones vocals amb anterioritat a la reunió per al seu coneixement i acord. Aquestes
persones expertes només estaran presents en la part de la sessió per a la qual siguin
requerides.
32.7 Per a la vàlida constitució de la Junta Rectora, caldrà l’assistència, com a mínim,
de la meitat més un dels seus membres.
32.8 Els acords, llevat d’aquells que requereixin una majoria qualificada, s’adopten per
majoria simple de les persones assistents, és a dir, més vots a favor que en contra. En
cas d’empat, el vot de la persona presidenta serà diriment.
32.9 Els acords vàlidament adoptats per la Junta seran obligatoris i vincularan tots els
membres del Consell.
Article 33
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Funcions de la persona presidenta
La persona presidenta té les funcions següents:
a) Exercir la representació del Consell.
b) Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, establir-ne l’ordre del dia,
moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats i suspendre les sessions,
si s’escau, per causes justificades.
c) Emetre el vot de qualitat, en cas d’empat.
d) Nomenar la persona secretària de la Junta Rectora.
e) Informar el departament competent en matèria de producció agroalimentària sobre
les incidències que es produeixin en la producció i en el mercat.
f) Vetllar pel compliment de tota la normativa que li és d’aplicació, en l’àmbit de les seves
competències.
g) Exercir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim intern o la Junta
Rectora en l’àmbit de les seves competències.
Article 34
Condicions del mandat
34.1 La durada del mandat de la persona presidenta serà de quatre anys i podrà ser
reelegida.
34.2 La persona presidenta cessa en expirar el termini del seu mandat, a petició pròpia,
un cop acceptada la seva dimissió o per revocació de la Junta Rectora, decidida per
majoria absoluta del seus vocals amb dret a vot. La persona cessada de la Presidència
pot continuar essent vocal de la Junta.
34.3 En cas de cessament o defunció de la persona que exerceix la Presidència, la Junta
Rectora disposa d’un mes per elegir una nova persona que exerceixi la Presidència
entre les persones vocals electes.
34.4 Les sessions de la Junta Rectora per elegir la persona que exerceix la Presidència
han de ser presidides per la persona vocal electe de major edat.
Article 35
L’Àrea de Control
35.1 Correspon a l’Àrea de Control l’execució del règim de control de l’activitat de tots
els operadors inscrits en el Registre d’Operadors Ecològics.
35.2 Les funcions de l’Àrea de Control són:
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a) Elaborar el pla anual de control dels operadors, d’acord amb el sistema de qualitat.
b) Realitzar el control amb l’objectiu de verificar el compliment de les normes de
producció agroalimentària ecològica .
c) En el cas de detectar possibles incompliments de les normes de producció ecològica,
proposar i valorar les mesures correctores necessàries per assegurar-ne el compliment.
d) Preparar tots els expedients relacionats amb el control i la certificació i la seva
documentació, i enviar els expedients complets pendents de la decisió de certificació al
Comitè de Certificació.
e) Elaborar, revisar i proposar millores dels documents que conformen els sistema de
gestió de la qualitat relacionats amb les funcions de l’Àrea de Control.
35.3 L’Àrea de Control està integrada pel personal necessari per al compliment de les
seves funcions, el qual no intervé en altres tasques del Consell.
35.4 Els fets constatats pel personal de l’Àrea de Control relatius a l’incompliment de la
normativa en matèria de producció i etiquetatge de productes ecològics gaudeixen de la
presumpció de veracitat als efectes del procediment sancionador, sens perjudici de les
proves i al·legacions que hi pugui aportar la persona interessada.
Article 36
El Comitè de Certificació
36.1 El Comitè de Certificació pren els acords sobre la certificació d’acord amb tota la
informació relacionada amb l’avaluació, la seva revisió i tota la informació pertinent.
36.2 El Comitè de Certificació està format per personal tècnic de certificació en nombre
necessari per al compliment de les seves funcions.
36.3 Són funcions del Comitè de Certificació:
a) Acordar la certificació, la no-conformitat o la retirada dels termes referits a la producció
agroalimentària ecològica.
b) Suspendre cautelarment la certificació, d’acord amb l’article 13.
c) Elaborar, revisar i proposar millores dels documents que conformen els sistema de la
qualitat relacionats amb les funcions del Comitè de Certificació.
d) Comunicar al Registre d’Operadors Ecològics les decisions que comportin
modificacions en la inscripció en el Registre.
e) Donar la conformitat de les etiquetes utilitzables en els productes certificats.
36.4 Els acords del Comitè de Certificació es prenen per majoria dels seus membres.
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36.5 Contra els acords del Comitè de Certificació, la persona interessada pot presentar
un recurs d’alçada davant del director o la directora general competent en matèria de
producció agroalimentària ecològica.
36.6 El Comitè de Certificació només desenvolupa actuacions relacionades amb la
certificació i no intervé ni en el control ni en altres tasques del Consell. Si els expedients
que hi arriben no estan complets, els retorna a l’Àrea de Control.
Article 37
La Comissió de Parts
37.1 La Comissió de Parts és l’òrgan encarregat de supervisar la imparcialitat del
Consell en el procés de certificació, garantir la imparcialitat, la confiança i la
transparència de l’activitat de certificació que desenvolupa el Consell, evitar que
consideracions comercials o d’altres puguin afectar-la i assegurar una representació
equilibrada de totes les parts interessades en aquest procés.
37.2 La Comissió de Parts està formada pels membres següents:
a) En representació de les persones operadores, una persona operadora designada per
la Junta Rectora entre els operadors que no formi part de la Junta Rectora actual. En
representació de les persones consumidores, una persona a proposta de l’autoritat
competent en matèria de consum.
b) En representació del departament competent en matèria de producció
agroalimentària ecològica, una persona de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
i una persona de la Sub-direcció General de la Inspecció i el Control Agroalimentaris.
37.3 Les decisions del Comitè de Parts es prendran per majoria de vots, tenint en compte
que el departament competent en matèria de producció agroalimentària ecològica
disposarà d’un sol vot.
37.4 Les funcions de la Comissió de Parts són:
a) Elaborar un informe anual en relació amb la supervisió de la imparcialitat de les
activitats del Consell que inclogui la revisió i avaluació dels continguts següents:
i. Les directrius i línies estratègiques establertes pels òrgans del Consell.
ii. Decisions preses pels diferents òrgans del Consell.
iii. Activitats desenvolupades pel Consell i el seu personal.
iv. Les mesures previstes i adoptades pel Consell per evitar els conflictes d’interès.
v. Recomanacions per millorar l’actuació del Consell.
b) Qualsevol altra que li encomani la Junta Rectora en l’àmbit de les seves funcions.
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37.5 Actuarà de president o presidenta de la Comissió la persona representant de les
persones operadores.
37.6 El funcionament de la Comissió de Parts, l’establirà el Reglament de règim intern
del Consell.
Article 38
Finançament
El finançament del Consell s’efectua amb els recursos següents:
a) Les quotes a què fa referència l’article 39 d’aquest Decret.
b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmissions a
títol lucratiu rebudes pel Consell. L’acceptació d’herència es farà sempre a benefici
d’inventari.
c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d’indemnització per danys ocasionats al
Consell o als interessos que representa.
d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves rendes.
e) Els altres que li corresponguin per qualsevol títol.
Article 39
Quotes
39.1 L’establiment de quotes ha de garantir el sosteniment econòmic del Consell i el
compliment de les seves competències, funcions i finalitats i, de manera prioritària, les
d’autoritat de control de la producció agroalimentària ecològica.
39.2 La Junta Rectora del Consell aprovarà la relació de quotes aplicables i especificarà
les quanties i els conceptes aplicables i els terminis i altres condicions de pagament,
que haurà de comunicar a les persones obligades i publicarà en la seu electrònica.
Article 40
Mecanismes de control de l’actuació del Consell
40.1 El departament competent en matèria de producció agroalimentària ha d’establir
un règim de comprovació de l’actuació del Consell que ha d’incloure el sistema de
comunicacions i coordinació entre el departament i el Consell, i també el règim
d’auditories que ha de dur a terme el departament.
40.2 Les decisions que adopta el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica en
l’exercici de les seves potestats administratives poden ésser objecte de recurs d’alçada
davant el director o la directora general competent en matèria de producció ecològica,
de conformitat amb la legislació sobre el procediment administratiu comú.
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Article 41
Incompliment de les obligacions del Consell
41.1 L’incompliment per part del Consell de les funcions públiques pot donar lloc a
l’obertura d’un procediment per determinar-ne la responsabilitat.
41.2 És competència de la direcció general competent en matèria de producció
agroalimentària ecològica la incoació i la instrucció del procediment corresponent. El
Consell podrà efectuar les al·legacions i aportar la documentació que consideri
oportunes en la seva defensa en un termini màxim de quinze dies.
41.3 Si es constata l’incompliment, el director o directora general competent en matèria
de producció agroalimentària ecològica dictarà resolució d’advertiment al Consell
perquè esmeni la seva actuació en el termini d’un mes.
41.4 En el cas de persistència en l’incompliment de les obligacions pròpies del Consell,
o si de l’expedient administratiu es palesa que hi concorren la reincidència o la reiteració,
la mala fe, l’incompliment deliberat o la pertorbació manifesta de l’interès públic, el
director o la directora general competent en matèria de producció agroalimentària
ecològica ha de dictar resolució en què acordi la suspensió dels vocals de la Junta
Rectora i el nomenament d’una comissió gestora d’acord amb l’article 31.2.
Capítol 5
Drets i deures dels operadors
Article 42
Drets dels operadors
Els operadors tenen els drets següents:
a) Utilitzar els termes i els logotips referits a la producció ecològica en l’etiquetatge, la
publicitat o els documents comercials dels productes certificats.
b) Rebre el certificat corresponent del Consell que acrediti la condició d’operador i que
especifiqui els productes, els serveis i/o les activitats certificats, si s’escau.
c) Estar informats de tots els procediments vigents del Consell que els afectin.
d) Rebre informació en relació amb l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades
al Consell que els afectin directament.
e) Rebre informació puntual i participar, si escau, de totes les activitats del Consell que
els puguin afectar.
f) Rebre informació detallada sobre els pagaments que realitza al Consell en concepte de
quotes.
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g) Sol·licitar informació relacionada amb els pressupostos del Consell i rebre’n la
resposta corresponent.
h) Participar en els processos electorals del Consell, tant com a elector dels seus
representants a la Junta Rectora com a persona candidata a membre de la Junta,
d’acord amb el règim electoral vigent.
i) Recórrer les decisions adoptades pel Consell en l’exercici de les seves potestats
administratives i, en general, presentar reclamacions davant d’altres tipus d’actuacions
del Consell que considerin lesives per als seus interessos.
j) En general, aportar suggeriments de millora dels serveis rebuts per part del Consell.
Article 43
Deures dels operadors
Els operadors tenen els deures següents:
a) Portar un sistema de registre documental on anotaran tota la informació referent a les
operacions, les activitats i els productes relacionats amb la producció agroalimentària
ecològica per garantir el control efectiu per part del Consell. Aquest sistema de registre
documental es podrà portar amb els models normalitzats que aprovarà el Consell o amb
un altre que inclogui, com a mínim, la mateixa informació i que s’haurà de mantenir
actualitzat en tot moment.
b) Col·laborar en la realització dels controls que realitzi el Consell, facilitar la tasca dels
inspectors i proporcionar-los la informació que sol·licitin.
c) Permetre el lliure accés dels inspectors del Consell a totes les parcel·les i
instal·lacions de l’empresa i a la documentació tècnica, industrial, mercantil i comptable,
tant si es refereix a la producció ecològica com a la convencional, i facilitar-ne una còpia,
quan els sigui requerida.
d) Permetre la pràctica de presa de mostra dels productes o les mercaderies que
produeixen, preparen o distribueixen. La pràctica de mostres contradictòries serà a
càrrec de l’operador/a.
e) Prèviament a la comercialització dels productes com a ecològics o en conversió, han
d’haver obtingut la certificació corresponent, si s’escau.
f) Notificar al Consell qualsevol modificació que afecti les dades registrals i de
certificació.
g) Satisfer les quotes establertes per la Junta Rectora que els siguin d’aplicació, en la
forma i el termini que determini el Consell.
h) No fer cap ús irregular o fraudulent dels termes referits a la producció ecològica i el
logotip del Consell en l’etiquetatge, la publicitat o els documents comercials dels
productes obtinguts.
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i) Informar immediatament el Consell de qualsevol sospita en relació amb el nocompliment de les normes de producció ecològica que afecti els productes que han
produït, preparat, distribuït, importat o rebut d’un/a altre/a operador/a. En aquests casos,
els productes afectats no es podran comercialitzar amb els termes i els logotips relatius
al mètode ecològic fins que el Consell no en permeti la comercialització.
j) Acceptar l’aplicació i el compliment de les mesures adoptades pel Consell que els
afectin.
k) Informar anualment el Consell sobre les dades de producció, preparació i distribució
dels productes ecològics, en els terminis i les condicions establertes pel Consell.
l) Sotmetre’s a les actuacions que realitzi l’autoritat competent en l’exercici de la seva
funció de supervisió.
m) Fer un ús inclusiu, i no sexista ni androcèntric del llenguatge en tota la documentació,
comunicats, etiquetatge i publicitat
n) En general, complir la normativa vigent de producció agroalimentària.
Article 44
Suspensió de drets dels operadors inscrits en el Consell
L’impagament de les quotes establertes per al finançament del Consell comporta la
suspensió de drets dels operadors inscrits, d’acord amb el Reglament de règim intern.
Capítol 6
Règim electoral
Article 45
Procediment electoral
45.1 El procés d’elecció dels càrrecs electes de l’òrgan de govern del Consell es regeix
per aquest Decret i supletòriament per la normativa electoral general.
45.2 En aquest procediment electoral, els terminis expressats en dies s’entendran com
a hàbils.
45.3 Totes les despeses que generi el procés electoral són a càrrec del Consell, llevat
de les que corresponguin a l’auxili prestat pel personal de l’Administració que seran a
càrrec del departament que en tingui la tutela.
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Article 46
Dret de sufragi
46.1 Tenen la condició d’electors i elegibles els operadors, ja siguin persones físiques
majors d’edat, persones jurídiques, comunitats de béns o altres ens sense personalitat
jurídica, inscrits al Registre abans de la convocatòria de les eleccions i que estiguin al
corrent de les obligacions econòmiques envers el Consell.
46.2 Als efectes de la votació i la presentació de candidatures, cada operador inscrit té
un vot. En el supòsit de persones jurídiques, comunitats de béns o altres ens sense
personalitat jurídica, el vot és exercit pel seu representant legal.
46.3 Els operadors amb dret a sufragi només poden ser electors i elegibles en la secció
del cens electoral corresponent a la seva activitat principal, d’acord amb l’article 57
d’aquest Decret.
Article 47
Convocatòria
47.1 Correspon a la persona que exerceix la Presidència del Consell fixar la data de les
eleccions a la Junta Rectora i convocar-les. El Consell ha de comunicar a la direcció
general competent en matèria de producció agroalimentària ecològica amb una
antelació de tres mesos la data de la convocatòria d’eleccions i el dia en què tindran lloc.
El president o presidenta del Consell trametrà l’acord de convocatòria, un cop signat, a
la direcció general competent en matèria de producció agroalimentària ecològica perquè
per mitjà d’anunci signat pel director o la directora general en matèria de producció
agroalimentària ecològica es publiqui aquest acord al DOGC.
Igualment, s’ha de publicar al web del departament competent en matèria d’agricultura i
ramaderia i en el del Consell.
47.2 Als efectes de còmput dels terminis establerts en el procediment electoral, es
considera termini inicial el de la publicació al DOGC de l’anunci esmentat a l’apartat
anterior.
47.3 Els terminis establerts per a tot el procés electoral són els que figuren en aquest
Decret i en l’acord de convocatòria del procés electoral.
47.4 Els òrgans de govern cessants resten en funcions fins a la constitució definitiva
dels nous òrgans de govern.
Article 48
Administració electoral
48.1 L’Administració electoral està formada per:
a) La Junta Electoral.
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b) La Mesa Electoral.
48.2 La Junta Electoral té la seva seu a la seu del Consell i està integrada per:
a) President o presidenta: la persona titular de la sub-direcció general competent en
matèria de producció agroalimentària ecològica.
b) Un o una vocal representant designat per cadascuna de les organitzacions
professionals agràries més representatives, en representació d’agricultors i ramaders.
c) Un o una vocal representant designat per la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya en representació del món cooperatiu.
d) Un o una vocal representant a proposta de les organitzacions empresarials sectorials
més representatives a Catalunya.
e) Dos vocals funcionaris del departament competent en matèria de producció
agroalimentària ecològica, un dels quals actuarà com a persona secretària.
48.3 Cada president o presidenta i vocal tenen una persona suplent elegida i designada
de la mateixa manera que les persones titulars.
48.4 Assisteix a les sessions de la Junta Electoral un assessor o assessora jurídic del
Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb veu però sense vot.
48.5 Per resolució del director o la directora general competent en matèria de producció
agroalimentària ecològica, es designaran els o les membres titulars i suplents de la Junta
Electoral d’acord amb les propostes formulades. Aquesta resolució es publicarà a la
pàgina web del Consell i del departament competent en matèria d’agricultura.
48.6 La persona secretària de la Junta Electoral estendrà acta de les sessions, que serà
aprovada per les persones membres de la Junta.
48.7 No podran formar part de la Junta Electoral les persones que tinguin qualsevol
vinculació familiar, professional o empresarial amb alguna de les persones físiques o
jurídiques candidates a membre de la Junta Rectora.
48.8 La Mesa Electoral, que estarà ubicada a la seu del Consell, estarà constituïda per
una persona presidenta i dues persones vocals, càrrecs designats per sorteig entre la
totalitat de les persones incloses en el cens electoral. Es procedeix de la mateixa manera
pel que fa al nomenament de dos suplents de cadascun dels membres de la Mesa.
48.9 El Consell determinarà l’import de les dietes i/o gratificacions a què tinguin dret a
percebre els membres de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, les quals es
determinaran en l’acord de convocatòria de les eleccions.
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Article 49
Funcions de la Junta Electoral
La Junta Electoral té les funcions següents:
a) Coordinar i supervisar el desenvolupament del procés electoral.
b) Donar publicitat al cens electoral i trametre un duplicat a la direcció general competent
en matèria de producció agroalimentària ecològica.
c) Respondre les reclamacions i els recursos que es puguin plantejar.
d) Aprovar el cens electoral definitiu.
e) Rebre escrits i documentació de presentació de candidats.
f) Proclamar les persones candidates que reuneixin els requisits i motivar les exclusions.
g) Aprovar el model de paperetes i sobres electorals.
h) Supervisar el desenvolupament del procés electoral.
i) Proclamar els resultats i els membres electes.
j) Vetllar en tot moment per la legalitat dels comicis.
Article 50
Funcions de la Mesa Electoral
Són funcions de la Mesa Electoral les següents:
a) Estendre acta de constitució de la mesa.
b) Presidir i ordenar la votació.
c) Verificar la identitat dels votants.
d) Realitzar l’escrutini i estendre l’acta corresponent.
e) Resoldre les incidències que es puguin presentar durant les votacions.
Article 51
Constitució de la Junta Electoral
51.1 Dins del termini de 2 dies comptats des de la data de publicació al DOGC de l’ordre
de convocatòria del procés electoral, les organitzacions professionals agràries més
representatives, les organitzacions empresarials sectorials i la Federació de
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Cooperatives Agràries de Catalunya han de proposar al director o la directora general
competent en matèria de producció agroalimentària ecològica els seus representants a
la Junta Electoral.
51.2 Als 2 dies posteriors a la proposta, el director o la directora general competent en
matèria de producció agroalimentària ecològica ha de designar la composició de la Junta
Electoral mitjançant resolució.
51.3 Als 2 dies següents a la resolució del director o la directora general competent en
matèria d’agricultura i ramaderia, s’ha de constituir la Junta Electoral.
51.4 La Junta Electoral es dissol un més després de la proclamació del president o
presidenta de la Junta Rectora.
51.5 En el supòsit que un o una membre de la Junta Electoral es presenti com a persona
candidata, serà incompatible per ocupar el càrrec en la Junta Rectora i serà substituït
per la persona suplent corresponent.
Article 52
Cens electoral
52.1 Amb la finalitat de determinar el nombre i la identitat dels electors amb dret de vot,
el Consell elaborarà el cens electoral, d’acord amb les dades següents dels operadors:
a) Nom i cognoms o raó social, i representant legal, si s’escau.
b) Domicili.
d) Secció del cens. En el cas d’exercir més d’una activitat, l’operador o operadora
únicament constarà en la secció del cens corresponent a la seva activitat principal.
52.2 Als efectes previstos a l’apartat anterior, el cens es divideix en les seccions
següents:
a) Secció d’operadors productors on figuren els operadors l’activitat principal dels quals
és la producció primària.
b) Secció d’operadors elaboradors on figuren els operadors l’activitat principal dels quals
és la preparació.
d) Secció d’operadors distribuïdors on figuren els operadors l’activitat principal dels quals
és la distribució i altres activitats subjectes al sistema de control
52.3 En un termini de vuit dies posterior a la data de convocatòria, el cens provisional
ha de ser objecte d’exposició pública a la seu del Consell, al tauler electrònic del
Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia i a la seu electrònica del
Consell, per un termini de quinze dies.
52.4 Es poden presentar reclamacions en relació amb el cens davant del Consell durant
el període d’exposició pública, que hauran de ser resoltes pel Consell mateix. El termini
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màxim per resoldre és de quinze dies naturals a comptar des del dia de finalització de
l’exposició pública del cens.
52.5 En el termini de dos dies després que s’hagin dictat les resolucions sobre les
reclamacions, la Junta Electoral ha de donar publicitat al cens definitiu en els mateixos
llocs on es va publicar el cens provisional.
Article 53
Dades de caràcter personal
53.1 Les dades personals que figuren en el cens només poden ésser utilitzades per les
entitats a què fa referència aquest Decret i únicament per a les eleccions. La publicitat
de les dades personals es limita als llocs establerts i en la forma i durant el temps
necessaris perquè els electors puguin comprovar-les, i, si escau, rectificar-les.
53.2 S’ha de facilitar còpia en suport informàtic del cens als candidats. Aquest cens
només es pot emprar amb la finalitat de la propaganda electoral dels candidats i no se’n
pot fer cap altre ús.
Article 54
Presentació de candidats a vocal de la Junta Rectora
54.1 Els candidats per a cada secció són individuals als efectes de votació i escrutini,
encara que puguin agrupar-se en llistes als efectes de presentació i campanya electoral.
54.2 Les candidatures a cada cens s’han de presentar a la Junta Electoral dins el termini
de set dies comptat des del dia d’exposició del cens definitiu i se n’ha de fer constar el
nom i cognoms, amb expressió del DNI o CIF. Les candidatures han de procurar que la
representació d’homes i dones sigui equilibrada.
En el cas que la persona candidata sigui una persona jurídica, se’n farà constar la raó
social i el NIF, i el nom, els cognoms i el DNI del representant legal.
54.3 Les persones candidates han de figurar inscrites a la secció del cens pel qual es
presenten.
54.4 Una persona física o jurídica o una comunitat de béns o ens sense personalitat
jurídica no pot ser candidat o candidata més d’una secció del cens electoral. Els
operadors només es poden presentar com a candidat o candidata per la secció del cens
en què constin.
54.5 Les persones jurídiques, les comunitats de béns o altres ens sense personalitat
jurídica hauran de realitzar les seves propostes a través de les persones físiques,
degudament apoderades, que els representin segons els seus estatuts.
54.6 En el termini de 3 dies de la finalització del termini de presentació de candidatures,
la Junta Electoral ha de fer la proclamació provisional de les persones candidates.
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Contra la proclamació provisional, es pot interposar reclamació davant la Junta Electoral
en un termini de tres dies, la qual ha d’emetre resposta en un termini màxim de cinc
dies. En cas d’haver-se interposat reclamació, la Junta Electoral ha de fer la proclamació
definitiva de persones candidates al dia següent de la resposta d’aquesta reclamació.
54.7 Dins dels 22 dies des de la proclamació definitiva de persones candidates, aquest
dia inclòs, s’ha de dur a terme la campanya electoral i el vot anticipat, s’ha de constituir
la mesa electoral, s’ha de fer la votació i l’escrutini i s’han de proclamar les persones
electes.
54.8. En el supòsit que en un cens concret el nombre de candidats no superi el de vocals
elegibles, no es duen a terme les votacions i són proclamats membres electes al segon
dia de la proclamació de candidats definitius.
Article 55
Votació
55.1 L’exercici del dret de vot és personal, secret, lliure i directe.
55.2 El vot podrà ser emès presencialment a la seu del Consell, on es constituirà la
Mesa Electoral, o anticipadament en les diferents oficines comarcals del departament
competent en matèria de producció agroalimentària.
55.3 No s’admetrà el vot per delegació.
55.4 L’elecció dels vocals del Consell es realitza elegint:
a) 4 membres electes per la secció d’operadors productors.
b) 3 membres electes per la secció d’operadors elaboradors.
c) 1 membre electe per la secció d’operadors distribuïdors.
55.5 Aquests membres s’elegeixen entre el nombre total de candidats que es presenten
a les eleccions. Els candidats per a cada secció del cens han de constar en una única
papereta per a cada secció del cens sobre la qual els electors han de marcar Els
candidats que són de la seva preferència.
Article 56
Votació a la Mesa Electoral
56.1 L’horari de la votació és de 9 a 17 hores. A la Mesa, ha d’haver-hi una urna per a
cada grup de votants determinat pels diferents censos.
56.2 La Mesa Electoral ha d’emplenar la documentació següent:
a) Acta de constitució de la Mesa.
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b) Acta d’escrutini.
56.3 Són considerats vots nuls:
a) Els emesos en paperetes no oficials.
b) Aquells on constin inscripcions.
c) Els que assenyalin més candidats del nombre de vocals titulars a elegir.
d) Tots els altres que puguin donar lloc a confusió.
Article 57
Vot anticipat
Els electors que prevegin que en la data de la votació no podran desplaçar-se a la Mesa
Electoral constituïda per exercir el seu dret de vot, poden emetre el seu vot anticipat en
l’oficina comarcal que els correspongui d’acord amb l’adreça que consti al Registre
d’Operadors Ecològics d’acord amb el procediment següent:
a) L’endemà del dia en què la Junta Electoral doni publicitat al cens definitiu, la Junta
Electoral trametrà a cada oficina comarcal el cens corresponent a la seva demarcació
territorial. El termini per emetre el vot començarà 10 dies abans del dia de la votació
establert en la convocatòria i tindrà una durada de 5 dies.
b) Les oficines comarcals disposaran de la documentació necessària perquè els electors
puguin exercir el dret de vot anticipat.
c) Els votants s’hauran d’adreçar al personal de l’oficina comarcal, de 9 a 14 h, davant
el qual hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant l’exhibició del seu document
nacional d’identitat. En cap cas no s’admetrà fotocòpia del document nacional d’identitat.
d) La persona electora ha d’introduir la papereta en el sobre de votació. Aquest sobre
s’introdueix dins del que va adreçat a la Mesa Electoral i la persona electora l’ha de
lliurar personalment a l’oficina comarcal que li correspongui.
e) Una vegada la persona funcionària hagi comprovat la inclusió de la persona votant
en el cens electoral, aquesta persona votant lliurarà el vot a la persona funcionaria, qui
marcarà en el cens conforme la persona ha dipositat el vot.
f) En el cas de malaltia o incapacitat que impedeixi de comparèixer personalment a
l’oficina comarcal, l’existència de la qual s’ha d’acreditar per mitjà de certificat mèdic, la
compareixença podrà ser efectuada en nom de l’elector o electora per una altra persona
autoritzada notarialment mitjançant document que s’estendrà individualment en relació
amb cada elector i sense que s’hi puguin incloure diversos electors, ni una mateixa
persona representar més d’una persona electora.
g) Les oficines comarcals que hagin rebut vots anticipats els trametran, dintre el termini
que estableixi la convocatòria, a la Junta Electoral de manera immediata i en un termini

32

màxim de 4 dies, la qual custodia aquesta documentació fins al dia de la votació en què
serà lliurada a la Mesa Electoral.
Article 58
Escrutini i proclamació dels candidats electes
58.1 La Junta Electoral, un cop rebuda l’acta, ha d’assignar els llocs d’elecció d’acord
amb els criteris següents:
a) Les vocalies s’atribuiran als candidats que hagin obtingut un major nombre de vots.
b) En cas d’empat, correspon al candidat o candidata de major antiguitat en el Registre.
c) La Junta Electoral, un cop finalitzada l’assignació dels llocs i al cap de dos dies de la
votació, proclamarà Els candidats electes com a vocals del Consell i n’ha de trametre
còpia a la direcció general competent en matèria de producció agroalimentària
ecològica. Contra la proclamació, es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció
general competent en matèria de producció agroalimentària ecològica.
d) Als 12 dies de la proclamació de candidats electes, s’ha de constituir la nova Junta
Rectora, i els vocals electes han de prendre-hi possessió.
e) Aquesta sessió constitutiva de la Junta Rectora ha de ser presidida pel membre de
més edat assistit pel membre més jove i els vocals electes han d’elegir a la persona
presidenta del Consell, que a la vegada és la persona presidenta de la Junta Rectora,
la qual ha de comunicar-ho a la direcció general competent en matèria de producció
agroalimentària ecològica en el termini de tres dies.
Disposició transitòria
Les sol·licituds d’inscripció al Registre presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest Decret han de continuar la seva tramitació, d’acord amb la normativa vigent en
el moment de la presentació.
Disposició derogatòria
Es deroguen:
a) El Decret 180/2001, de 26 de juny, de regulació de la composició i les funcions del
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
b) El Decret 269/2001, de 9 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 180/2001, de 26
de juny, de regulació de la composició i les funcions del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica.
c) L’Ordre d’11 d’octubre de 2001, per la qual s’aprova el Reglament de règim intern del
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
d) L’Ordre ARP/45/2019, de març, per la qual es modifica l’Ordre d’11 d’octubre de 2001,
per la qual s’aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció
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Ecològica i es convoquen les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
e) L’Ordre AAR/94/2010, de 15 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre d’11 d’octubre
de 2001, per la qual s’aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica i es convoquen les eleccions per renovar la composició de
la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològic.
f) L’Ordre AAR/313/2009, de 15 de juny, per la qual es modifica el Reglament de règim
intern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
g) L’Ordre ARP/484/2005, de 20 de desembre, per la qual es modifica el Reglament de
règim intern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica aprovat per l’Ordre
d’11 d’octubre de 2001 i es convoquen les eleccions a la Junta Rectora del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica.
h) L’Ordre de 23 de desembre de 1996, per la qual es convoquen eleccions a la Junta
Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
Disposició addicional primera
L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de posar a disposició del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica els serveis digitals que siguin necessaris pel
desenvolupament de les funcions previstes en aquest Decret.
Disposició addicional segona
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i l’Oficina de Gestió Empresarial, en
la seva qualitat de responsable d’impulsar la Finestreta Única Empresarial i de coordinar
i dur a terme les accions necessàries per a fer-ne efectiu el desplegament en tot el
territori, han de subscriure un conveni amb l’objectiu d’implementar a la FUE els tràmits
relatius al règim d’intervenció i control sobre la producció i l’etiquetatge de productes
ecològics que preveu aquest Decret i de posar a disposició dels titulars de l’activitat
econòmica aquests tràmits al Portal únic per a les activitats econòmiques, anomenat
Canal Empresa, per tal que en puguin obtenir la informació, fer-ne la gestió i el seu
seguiment.
Disposició addicional tercera
Els operadors ecològics, en la seva condició de subjecte obligat, han de relacionar-se
digitalment no només en la comunicació d’inici de l’activitat sinó també en la resta
d’actuacions previstes en la proposta de Decret, establint si, s’escau els elements
necessaris per a dur aquesta obligació de comunicació digital i els serveis digitals que li
permetran l’accés als diferents serveis.
Disposició final primera
Normes tècniques
Es faculta la persona titular del departament competent en matèria d’agricultura a
establir mitjançant ordre normes tècniques relatives a la producció i elaboració de
cadascun dels productes acollits a la producció ecològica, en els termes i les condicions
que preveu la normativa europea en matèria de producció i etiquetatge de productes
ecològics.
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Disposició final segona
Votació electrònica
Es faculta la persona titular del departament competent en matèria d’agricultura a
adaptar mitjançant ordre el procés electoral previst en aquest Decret a la votació per
mitjans electrònics.
Disposició final tercera
Logotip
Es faculta la persona titular del departament competent en matèria d’agricultura a
establir mitjançant ordre un logotip perquè els operadors a què fa referència l’article 1.2
d’aquest Decret el puguin utilitzar en l’etiquetatge, la presentació i la publicitat dels seus
productes ecològics.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona,
Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya
Teresa Jordà i Roura
Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
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