Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives (DOGC 3543A, de
31.12.2001) (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3556, pàg. 1078, de
18.1.2002, en el DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002 i en el DOGC núm.
3600, pàg. 5091, de 21.3.2002).
(. . .)
Article 36
Creació i funcions del Consell Català de la Producció Integrada
1. Es crea el Consell Català de la Producció Integrada, corporació de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar
per al compliment de les funcions derivades del règim jurídic aplicable a la
producció agrària integrada.
2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per "producció integrada" el sistema agrícola
de producció d’aliments obtinguts mitjançant mètodes de producció en els quals
s’aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i
biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim
respecte per al medi ambient.
3. El Consell Català de la Producció Integrada ajusta la seva activitat al dret privat
amb caràcter general, llevat de l’actuació derivada de la inscripció en els registres
establerts per la normativa vigent i de les funcions de supervisió i d’acreditació del
compliment del sistema de control i del règim sancionador establert per l’article 38.
4. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pot delegar en el Consell
l’exercici d’altres funcions públiques necessàries per al compliment de les seves
finalitats i exerceix sobre el Consell la tutela administrativa.
5. Els actes del Consell subjectes al dret administratiu poden ésser objecte de
recurs, en el termini i amb els requisits que estableixen les normes del
procediment administratiu.
6. Es faculta el Govern per a fer les adaptacions necessàries de la normativa
vigent reguladora de la producció agrària integrada.
Article 37
Taxes del Consell Català de la Producció Integrada
1. Per la prestació dels serveis inherents al sistema de control de la producció
integrada, els operadors que es vulguin acollir a aquest sistema de producció
resten obligats al pagament de les taxes que regula la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
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2. Les taxes del Consell tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el
que estableix l’article 3 de l’esmentada Llei, els ingressos derivats de les taxes
resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de
la Producció Integrada.
Article 38
Règim sancionador
1. Té la consideració d’infracció administrativa l’incompliment de les normes
relatives a la producció, l’elaboració, la conservació, l’emmagatzematge, l’envasat,
la transformació, la comercialització i la importació dels productes emparats pel
sistema de producció agrària integrada.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la
tipificació següent:
a) Són infraccions lleus les actuacions o les omissions de caràcter administratiu
que no impliquen cap variació en el mètode de producció agrària integrada i les
que no poden ésser qualificades com a greus o molt greus.
b) Són infraccions greus les derivades de la manca de control propi o de precaució
exigible en l’activitat, les instal· lacions o els processos de producció o elaboració i
transformació, i també la reincidència en la comissió d’infraccions lleus durant el
període d’un any.
c) Són infraccions molt greus les que impliquen prescindir totalment del mètode de
producció agrària integrada i de la indicació d’aquest en els productes agraris
alimentaris, i també la reincidència en la comissió d’infraccions greus durant el
període d’un any.
3. Les infraccions són sancionades amb les multes següents, les quals s’han
d’incrementar fins al total del benefici obtingut per l’infractor, en el cas que n’hi
hagi hagut:
a) Les infraccions lleus, multa de fins a 300 euros.
b) Les infraccions greus, multa de 301 euros a 6.000 euros i retirada del dret a la
utilització de la indicació del mètode de producció agrària integrada en tota la
producció de l’operador infractor durant un període de tres mesos a un any.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 6.001 euros a 30.000 euros i
retirada del dret de la utilització de la indicació del mètode de producció agrària
integrada en tota la producció de l’operador infractor durant un període mínim d’un
any i màxim de cinc. En cas de reincidència en la comissió d’infraccions molt greus
en el període de dos anys, l’infractor ha d’ésser donat de baixa d’ofici del registre
corresponent.
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4. Les sancions greus i molt greus poden anar acompanyades del decomís de la
mercaderia o el producte afectat per la infracció. En aquest cas, les despeses que
s’originin han d’ésser assumides per l’infractor.
5. Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la
infracció tenint en compte el volum de producció o de vendes afectat, l’efecte
perjudicial que la infracció hagi produït sobre els preus o sobre els mateixos
sectors implicats, el nombre de consumidors o usuaris afectats i, en general, els
danys i els perjudicis produïts.
6. Els ingressos derivats de la imposició de les sancions resten afectats al
finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de la Producció
Integrada.
7. Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:
a) El president o presidenta del Consell Català de la Producció Integrada.
b) El conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en cas d’imposició
de sancions de quantia superior a les molt greus, per raó del benefici més gran
obtingut per l’infractor.
(…)
Article 17
8. S'afegeix un nou capítol 16 al títol 9 de la Llei 15/1997, amb la redacció
següent:
"Capítol 16
"Taxes del Consell Català de la Producció Integrada "
Article 319 sexties. Fet imposable
"1. Són taxes del Consell Català de Producció Integrada les següents:
"a) Taxa per inscripció i certificació de dades dels registres.
"b) Taxa per productes emparats.
"2. Constitueixen els fets imposables de la taxa establerta per l'apartat 1 a:
"a) La inscripció o l'ampliació de finques, indústries i empreses importadores en els
registres establerts per la normativa vigent.
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"b) L'emissió de la certificació de l'actualització anual de caràcter obligatori de les
dades relatives a les finques, les indústries i les empreses importadores inscrites
en els registres establerts per la normativa vigent.
"3. Constitueix el fet imposable de la taxa establerta per l'apartat 1 b la prestació
dels serveis de supervisió necessaris que acreditin el compliment del sistema de
control dels processos de producció, elaboració, conservació, emmagatzematge,
envasament, transformació, comercialització i importació dels productes emparats
"Article 319 septies. Subjecte passiu
"1. Són subjectes passius de la taxa establerta per l'apartat 1 a de l'article 319
sexties, les persones següents:
"a) En la inscripció o l'ampliació de finques, indústries i empreses importadores en
els registres, les persones físiques o jurídiques que en sol·licitin la inscripció.
"b) En l'emissió de la certificació de l'actualització anual, les persones físiques o
jurídiques que estiguin obligades a l'actualització anual de dades en funció de la
inscripció en els registres del Consell.
"2. Són subjectes passius de la taxa establerta per l'apartat 1 b de l'article 319
sexties, les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es presten els
serveis corresponents.
"Article 319 octies. Acreditament
"1. La taxa establerta per l'apartat 1 a de l'article 319 sexties s'acredita en el
moment que la persona interessada sol· licita la inscripció o el certificat
d'actualització de dades, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa
en el moment de la presentació de la sol· licitud.
"2. La taxa establerta per l'apartat 1 b de l'article 319 sexties s'acredita en el
moment de la prestació del servei i és exigible anualment. No obstant això, es pot
fer efectiva trimestralment, d'acord amb les condicions que es determinin per
reglament.
"Article 319 novies. Quota
"1. La quota de la taxa establerta en l'apartat 1 a de l'article 319 sexties és:
euros
"1. Per inscripció en els registres:
"1.1. Per als operadors productors, per hectàrea inscrita i per una sola vegada: 12
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"1.2. Per als operadors elaboradors o importadors
"1.2.1 Fins a 200.000 kg de volum de producte comercialitzat sota producció
integrada: 12
"1.2.2. Per a quantitats superiors a 200.000 kg: 24
"1.2 Per l'emissió del certificat d'actualització de dades: 6 euros anuals per a tots
els operadors.
"2. Quota de la taxa per productes emparats. euros
"2.1 Per als operadors productors:
2.1.1. Secà, per hectàrea, anualment: 15.63
2.1.2. Regadiu, per hectàrea, anualment: 18.63
"2.2 Per als operadors productors-elaboradors, elaboradors o importadors:
"2.2.1 En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció
agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat no superi els
200.000 Kg anuals, anualment: 180
"2.2.2 En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció
agrària integrada que també tenen una línia d'elaboració de producte
convencional, quan el volum de producte envasat no superi els 200.000 Kg anuals,
anualment: 200
"2.2.3 En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció
agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat superi els
200.000 Kg anuals, anualment: 550
"2.2.4. En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció
agrària integrada que també tenen una línia d'elaboració de producte
convencional, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals,
anualment: 600
Disposicions finals
Primera
Sancions del Consell Català de Producció Integrada i del Consell de
Producció Agrària Ecològica
S’autoritza el Govern a actualitzar, mitjançant decret, d’acord amb les variacions
de l’índex de preus al consum:
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a) Les quanties de les sancions fixades per l’article 38 d’aquesta Llei.
b) Les quanties de les sancions fixades per l’article 21 de la Llei 15/2000, de 29 de
desembre, de mesures fiscals i administratives.
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