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Epígraf

Punt de control

Criteri compliment

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB. 0 SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT EM AGRUPACIONS DE PRODUCTORS

MB.0.01

L’agrupació de productors disposa d’una Política de Qualitat en relació a la
seguretat alimentària i producció de productes de qualitat?

Dins del Sistema de Gestió de la Qualitat, els operadors
han de disposar d’una declaració d’intencions en la
producció de productes de qualitat i tenint en compte la
seguretat alimentària.

Mi

MB.0.02

Existència d’un organigrama de funcions i de persones de l’empresa o
agrupació.

L’empresa ha d’elaborar un organigrama en el que
s’identifiquin tots els llocs de treball, relació entre ells i
persones que ocupen aquests llocs de treball.

Mi

MB.0.03

Existència d’un document en el que es descriguin els requisits necessaris
per a formar part del protocol de Producció Integrada així com el comprimís
per part dels productors a complir amb aquests requisits.

Disposar d’un document de compromís per part dels
productors inclosos a l’abast de la certificació, en
compliment dels requisits de Producció Integrada i el
SGQ de l’agrupació.

Mi

MB.0.04

Existència d’un document que demostri que la direcció tècnica de la
producció corre a càrrec de l’agrupació i compromís dels productors a
seguir amb aquesta direcció tècnica.

Entre els compromisos a signar per part dels productors
inclosos a l’abast de certificació, hi ha d’haver el de
seguir amb una mateixa direcció tècnica que és la que
marcarà l’agrupació.

Mi

MB.0.05

Verificació del registre de productors inclosos en el protocol de Producció
Integrada i vincle entre els productors i l’agrupació.

Disposar d’un registre en el que s’identifiquin les dades
referents als productors inclosos a l’abast de certificació
(parcel·les, conreus, superfície). El vincle entre aquests
productors i l’agrupació s’ha de poder evidenciar.

Mi

MB.0.06

Existència d’un procediment de control de la documentació en el que es
descriu l’elaboració, revisió y aprovació dels documents així com la forma
en que s’identifiquen els documents obsolets i els vigents.

Existència d’un procediment en el que es descrigui la
codificació dels documents, tipologia, sistema de
distribució, emissió i aprovació. Mitjançant aquest
procediment ha de quedar clar com s’identifiquen i es
gestionen els documents obsolets.

Mi
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MB.0.07

Existència de registres i formularis destinats a les reclamacions per part
dels clients.

L’empresa ha de disposar de formularis preparats per a
registrar les possibles reclamacions de clients i mantenir
arxivades les reclamacions registrades.

Mi

MB.0.08

Existència d’un pla de control de residus fitosanitaris en els diferents
productes a certificar.

Documentar un pla de control de residus fitosanitaris en
funció del risc, que cobreixi als productors i productes
inclosos a l’abast de la certificació.

Mi

MB.0.09

Existència d’un procediment on es descrigui la traçabilitat i identificació del
producte en totes les fases del cicle productiu.

Documentar un procediment de traçabilitat en el que es
descrigui la forma en què s’identifica el producte en cada
fase, des del seu origen fins al moment d’expedició del
mateix.

Mi

MB.0.10

Existència d’un pla d’autoavaluació interna dels productors inclosos en la
certificació on s’indica la freqüència, personal encarregat de fer l’avaluació i
les mesures correctores a prendre .

Realitzar una auditoria interna d’autoavaluació i disposar
de l’evidència conforme s’han verificat els punts de
control del protocol de certificació de la Producció
Integrada.

Mi
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MB.1 MANTENIMENT DE REGISTRES. QUADERNS D’EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ

MB.1.1

Disposar del quadern d’explotació que contingui, com a mínim, totes les
Els productors disposen d’un Quadern d’explotació i de
dades que es sol·liciten en el model proposat per la producció
conservació de model únic quant a dades registrades,
integrada. L'actualització de les dades del quadern es realitzarà en un
aprovat pel DAAM i degudament actualitzat?
màxim de 7 dies des de l'actuació.

Mi

C/CL

MB.1.2

El productor es declara responsable de la veracitat de les El productor ha de signar el quadern d’explotació donant fe de la
dades registrades al quadern d’explotació?
veracitat de les dades que conté.

Mi

C

MB.1.3

Els quaderns d’explotació i conservació estan supervisats i El tècnic responsable ha de signar el quadern d’explotació (signatura i
aprovats pel tècnic responsable de producció integrada?
data) per donar fe de l’aprovació de les dades que conté.

Mi

C/CL

Mi

C

i

CL

i

C/CL

i

C/CL

MB.1.4

Les aplicacions de productes fitosanitaris s’han de registrar al quadern
Es mantindrà un registre, en el quadern d’explotació, de totes d’explotació indicant com a mínim: Data, nom producte i matèria activa,
les aplicacions de productes fitosanitaris.
quantitat de producte i volum de brou.

MB.1.6

Es mantenen registres en els que es pot identificar l’origen,
naturalesa i quantitat de matèries primeres comprades. Els
registres referents a les compres de fitosanitaris es
conserven durant un temps adequat.

Les aplicacions de productes post collita es registren al quadern de
conservació indicant com a mínim les dades: Data, espècie/varietat,
justificació de l’aplicació, nom producte, mat. activa, quantitat aplicada i
sistema d’aplicació.
Disposar de les evidències de compra dels productes emprats durant el
procés productiu on es pugui identificar l’origen, la quantitat comprada i
en el cas dels productes fitosanitaris aquests registres es mantindran
un mínim de dos anys.

MB.1.7

Es mantenen registres dels productes comercialitzats sota la
certificació de Producció Integrada?

Disposar de registres en els que es pugui identificar l’origen, naturalesa
i quantitat de producte comercialitzat com a Producció Integrada.

MB.1.5

Es registren al quadern de conservació, totes les aplicacions
de productes postcollita?

MB.2 BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
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Es realitzen almenys dues opcions ecològiques per a
contribuir de forma activa a augmentar la diversitat biològica
de les finques de producció integrada?

S’observa que s’ha actuat com a mínim en dues de les opcions
ecològiques que es descriuen a l’annex I de la Guia d’interpretació dels
punts de control.

MB.2.2

Es protegeixen almenys dues espècies de fauna auxiliar
considerant prioritària la seva població per cada cultiu?

S’observen evidències conforme s’estan realitzant actuacions entorn de
la protecció d’espècies de fauna auxiliar interessants en plantacions
dels diferents conreus seguint les indicacions de l’annex II.

MB.2.3

Segueix l’empresa una política de conservació de l’entorn
d’acord amb la legislació vigent?

MB.2.4

En cas de realitzar alliberament d’enemics naturals, es
realitza aquesta operació d’acord a les disposicions legals?

MB.2.1

Documentar una política d’actuació en relació al sistema productiu,
protecció de la fauna i flora, identificació i eliminació de residus,
racionalització dels tractaments fitosanitaris i fertilitzants.
No alliberar espècies no presents a la fauna espanyola o que la seva
introducció estigui prohibida per la legislació corresponent, llevat
d’autorització expressa de la Direcció General competent en matèria
d’agricultura.

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

Mi

C

i

C

i

C/CL

Mi

C

MB.2.5

S’han pres mesures per a prevenir l’abocament incontrolat de S’observa que no s’han eliminat inadequadament productes químics
productes químics perillosos pel medi ambient?
perillosos pel medi ambient en l’entorn de la plantació.

i

C/CL

MB.2.6

Identificar les actuacions que es fan en relació a la optimització de
Els productors tenen implantat un sistema d’estalvi d’energia
l’energia i l’ús racional de l’aigua a les explotacions i centres de
i aigua a les instal·lacions i als processos?
manipulacions.

i

C/CL

i

C

i

C

/

/

MB.3 AGRONOMIA DEL CONREU
MB.3.1 Característiques i maneig de la plantació
MB.3.1.1

MB.3.1.2

S’efectua la poda dels arbres tenint en compte un
plantejament tècnic i respectant l’estat fisiològic òptim de
l’arbre?

Utilitzar els criteris fonamentals de poda per tal de maximitzar-ne la
seva eficàcia així com permetre una bona penetració de la llum i
mantenir una adequada relació fulles/fruits.

Es desinfecten o substitueixen els equips utilitzats per la
poda quan existeix un risc de transmissió de malalties?

Tisores, guants i altres equips es desinfecten o substitueixen al produirse un canvi de parcel·la o varietat que suposi un risc de transmissió de
malalties.

/
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MB.3.1.3

Els productors, no cremen de forma incontrolada o
abandonen a la parcel·la les restes de poda?

En cas d’haver cremat restes de poda, no s’han ocasionat incendis
descontrolats de marges, finques veïnes o zones de manteniment de la
biodiversitat. Les restes de poda s'han de processar i no s'abandonaran
de forma incontrolada a la parcel·la.

MB.3.1.4

MB.3.2.1

El control del creixement de l’arbre s’efectuarà preferentment mitjançant
Està justificada la utilització de fitorreguladors per a regular el tècniques culturals. En cas de no ser possible, es justificarà
creixement de l’arbre?
tècnicament l’aplicació de fitorreguladors.
MB.3.2 Gestió del Sòl i preparació del terreny

S’ha utilitzat tècniques de millora de la fertilitat del sòl?

A través de les analítiques realitzades, disposar de la informació de la
quantitat de Matèria Orgànica del sòl i mantenir-ne un nivell mínim de
l’1%. S’evitarà la compactació del sòl i es mantindrà una coberta
vegetal a les plantacions establertes. Mínima pertorbació física o
química.
Per als cítrics:
Es millora la fertilitat del sòl mitjançant: El coneixement dels nivells de
matèria orgànica del sòl i la velocitat de mineralització, els quals
s’estimen d’acord amb el tipus de sòl i amb les condicions climàtiques
de la zona.
- La protecció del sòl durant el màxim de temps possible mitjançant una
coberta vegetal espontània i/o establerta mitjançant les restes de poda
triturades i deixades sobre el terreny, conservant aquest protecció
durant els mesos de màxima pluviometria (des de setembre a finals
d’hivern), i realitzar-ne el maneig mitjançant mètodes mecànics. En
casos que no es puguin aplicar tècniques de no conreu, es realitzarà el
mínim conreu superficial, combinant, per al control de les males herbes,
la utilització d'herbicides i de conreu. -Evitar la compactació minimitzant
el pas de la maquinària en condicions d'excessiva humitat de sòl. La
mínima pertorbació física o química del sòl.

Nivell

i

i

i

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

C

C

C

/
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Nivell

MB.3.2.2

Es realitzen els treballs de camp respectant al màxim
l’estructura del sòl i s’utilitzen tècniques que minimitzin la
seva erosió?

Utilitzar tècniques que evitin escolament superficial, entollaments, pas
excessiu de maquinària pesant i tenir en compte la pendent del sòl. En
conreus de secà, es tindrà en compte també l’aprofitament de l’aigua.

i

C

MB.3.2.3

Els productors no realitzen desinfecció química del sòl.

Es constata que no s’han utilitzat sistemes de desinfecció química del
sòl (bombones de gas, plàstics d’aplicació, etc.)

Mi

C

/
/

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB.3.3 Maneig de la coberta vegetal

MB.3.3.1

Està tècnicament justificada l’aplicació d’herbicides i es limita
el seu ús a les línies de plantació tenint en compte les
recomanacions de l’etiqueta del producte evitant possibles
derives durant la seva aplicació?

El control de les males herbes es farà principalment utilitzant mètodes
mecànics o físics. En cas d’utilitzar herbicides, s’haurà de justificar
aquest ús i s’aplicaran en el moment de major sensibilitat de la mala
herba. S’evitarà la deriva.

Mi

C

MB.3.3.2

L’elecció de l’herbicida es farà tenint en compte el Registre Oficial de
S’utilitzen herbicides que estan oficialment registrats per a
productes fitosanitaris del MARM, que apareguin als Annexes de les
l’ús que se’n fa escollint-ne entre ells, els que causen un
Normes Tècniques de cada cultiu i dintre dels possibles, els que causin
menor impacte ambiental.
menor impacte ambiental.

Mi

C

MB.3.3.3

Els tractaments per evitar el creixement i proliferació de les males
No s’aplica herbicides als marges de corrents d’aigua a
herbes no es realitzaran prop de corrents d’aigua, en cas de fer-ho,
menys que sigui un producte innocu per la vida aquàtica i es
sense que suposi un risc per la vida aquàtica, disposar de la justificació
justificarà la seva aplicació.
tècnica d’aquesta aplicació.

Mi

C

Mi

C

MB.3.4 Fertilització
MB.3.4.1

Les analítiques realitzades disposen de les determinacions
que estableix la normativa de PI?

Com a mínim s’ha de determinar: fòsfor, potassi i magnesi assimilables,
matèria orgànica i salinitat. En cas de ser una primera analítica, es
determinarà també la textura i pH del sòl.
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A partir dels resultats analítics, es realitza una estimació de
les necessitats nutritives del conreu i es programa la
fertilització en macronutrients per a cada cultiu o UHC?

Existeix un programa de fertilització que contempli les necessitats en
macronutrients (exceptuant el Nitrogen), que tingui en compte els
resultats analítics així com també les diferents fonts d’aportació de
nutrients al sòl (aigua, MO i fertilització directa).

MB.3.4.3

L’aportació de nutrients es realitza principalment via radicular
minimitzant les aplicacions foliars.

MB.3.4.4

Es manté un nivell de pH entre 6.5-8.9 i en cas contrari, es
realitzen les esmenes adequades per aconseguir aquests
valors?

MB.3.4.5

MB.3.4.6

Les aplicacions foliars de nutrients es realitzaran per justificació tècnica
i sempre seran precedides d’anàlisi foliar.
Si els valors de pH surten del rang establert, es plantejarà, mitjançant
recomanació tècnica, una esmena d’acord amb les necessitats de la
plantació.

Es fracciona l’adobat nitrogenat i no s’excedeix les quantitats Les aplicacions de Nitrogen, Fòsfor i Postassi s’han realitzat complint
màximes establertes a la normativa de PI per nitrogen, fòsfor les restriccions establertes a l’ANNEX III de la guia d’interpretació dels
i potassi?
punts de control.
Es disposa d’evidències del coneixement del contingut en aquests
En cas d’aplicació de matèria orgànica, s’ha considerat
elements que té la matèria orgànica aplicada ja sigui a través d’anàlisis
l’aportació nutricional (N, P2O5, K2O) .
o considerant els valors establerts als annexos de les Normes
Tècniques.

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

Mi

C

i

C

i

C

Mi

C

i

C

MB.3.4.7

No s’utilitzen fangs de depuradora o altres residus sòlids
urbans sense tractament previ. En cas d’utilitzar-los es
disposa del seu contingut en metalls pesats i organismes
patògens o causants de toxicitats.

Disposar de la informació referent al tractament que ha rebut el
compost i l’anàlisi en la que es determina el contingut en metalls
pesants (cadmi, crom, coure, plom, zenc, níquel i mercuri) i
microbiològica.

Mi

C

MB.3.4.8

S’emmagatzemen els adobs orgànics de forma que es
minimitza el risc de contaminació mediambiental?

La zona d’emmagatzematge ha d’estar ben delimitada, allunyada de
cursos d’aigua i zones de producció.

i

C

MB.3.4.9

No s’aplica fems i purins directament sobre productes
comestibles o en terrenys entollats i propers a cursos
d’aigua.

Els fems o purins no es podran aplicar directament sobre parts del
cultiu que siguin les que s’aprofiten pel consum humà o bé en zones
entollades o amb neu i a menys de 50 m d’un curs d’aigua destinada
també al consum humà.

Mi

C

MB.3.5 Reg
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MB.3.5.1

No s’utilitzen aigües residuals no tractades o qualificades
com a inadequades per al cultiu o el sòl. En cas de ser
tractades, s’analitza el seu contingut en contaminants
químics i bacteriològics.

Disposar d'evidències conforme NO s’utilitzen aigües que poden
conduir a una degradació o contaminació química, física o
microbiològica del sòl. Si s’han analitzat aigües residuals, disposar dels
resultats analítics.

Mi

C

MB.3.5.2

Es calculen les necessitats d’aigua del conreu tenint en
compte l’evapotranspiració i es programa el reg de manera
que es determinin els volums màxims d’aigua a aplicar?

En reg localitzat, disposar de la programació del reg per UHC i/o
parcel·la documentada i del previ càlcul de les necessitats d’aigua de
les finques. N/A Si el reg està subjecte a un torn (reg superficial).

i

C

i

C

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

/

Les dosis de reg s’ajustin a les necessitats dels cultius i a la textura i a
les característiques de drenatge del sòl.

En el reg a pressió es justifica que el valor del coeficient d’uniformitat
(CU) esta comprès entre els valors establerts en funció de la separació
entre els emissors i el pendent del terreny. La mesura del càlcul del
coeficient d’uniformitat es realitza segons el mètode de Merrien-Keller .
MB.3.5.3

S’utilitza tècniques i sistemes de reg que garanteixin la
màxima eficiència en l’ús de l’aigua i l’optimització dels
recursos hídrics i la conservació del sòl?

En reg per gravetat o inundació, la longitud de les taules i el seu
pendent màxim s’estableixen en funció del volum de reg necessari i de
les condicions hidràuliques i de permeabilitat del terreny.
Es mantenen en bon estat de conservació els sistemes de distribució
de l’aigua.
Registrar l’aigua de reg aplicada al Quadern d’explotació. Si no fos
possible, se n’efectua una estimació.

MB.3.6 Control integrat de plagues i malalties
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MB.3.6.2

MB.3.6.3
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Criteri compliment

Segueixen els productors, ja sigui de forma individual o
L’explotació disposa de sistemes per estimar el risc d’afecció de
agrupada, un sistema d’estimació del risc d’afecció de
plagues o malalties a les seves parcel·les
plagues o malalties a les seves parcel·les de producció?

Disposar de les evidències conforme es controlen els nivells de plaga
de les parcel·les i es segueixen indicacions de risc de malalties. En cas
de formar part d’un sistema de control agrupat, disposar d’un plànol de
El nombre de punts de control és adequat i es manté un
situació dels punts de control representatius de la zona. El nombre de
registre dels recomptes i observacions realitzades durant el
punts de control ha d’estar justificat tècnicament. Les unitats a controlar
període de control .
per un punt de control no superaran les hectàrees indicades en les
normes tècniques i la periodicitat de vigilància serà l’especificada
també segons aquestes normes.
Els productes utilitzats han d’estar registrats al registre oficial del
Per a la realització de tractaments fitosanitaris, s’han utilitzat
MARM per a l’ús i cultiu pel que s’utilitzen així com aparèixer als
productes o barreges d’aquests específics pel seu ús d’acord
annexes de les normes tècniques de producció integrada corresponents
amb la legislació vigent i les especificacions de la normativa
a cada cultiu. Els productes classificats com a molt tòxics quedaran
de Producció Integrada?
exclosos de qualsevol aplicació.

MB.3.6.4

Els tractaments fitosanitaris tenen lloc de manera que es
minimitzi el risc de contaminació de fonts d’aigua?

MB.3.6.5

Els tractaments fitosanitaris, estan recomanats pel tècnic
responsable i s’han seguit les instruccions de l’etiqueta dels
productes durant la seva preparació i aplicació?

MB.3.6.6

A l’hora de realitzar un tractament, està aquest justificat i
s’apliquen els llindars de tolerància descrits a la normativa de
Producció Integrada per tal d’evitar calendaris de tractaments
o aplicacions indiscriminades?

Es realitzen actuacions per evitar els vessaments incontrolats de restes
de brou o aigua de rentat dels equips d’aplicació a cursos d’aigua. Els
tractaments no es realitzaran dins la zona de protecció de captació
d’aigua de consum humà.
Disposar d’instruccions o recomanacions de tractament per part del
tècnic responsable en les que s’especifiqui la obligatorietat de seguir
amb les indicacions de les etiquetes dels productes quant a preparació i
aplicació del brou.
Quan es realitza un tractament químic, aquest ha d’estar justificat per
haver superat els llindars de tolerància d’una determinada plaga o
malaltia.

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

Mi

C

Mi

C

Mi

C

Mi

C

Mi

C

Mi

C
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Nivell

MB.3.6.7

S’han realitzat els tractaments fitosanitaris amb els criteris de
màxima eficàcia?

Ajust adequat de les variables: concentració, volum de brou, cabal
d’aire i condicions meteorològiques adequades en el moment del
tractament. Si la plaga es troba localitzada es delimitarà la zona de
tractament.

i

C

MB.3.6.8

Es realitza el control fitosanitari fins al final del cicle vegetatiu Encara que hagi tingut lloc la recol·lecció del producte, es segueix
del cultiu.
mantenint el control fitosanitari fins al final del cicle vegetatiu.

Mi

C

MB.3.6.9

Es realitza un triple rentat dels envasos de fitosanitaris i
Disposar d’instruccions de rentat dels envasos de fitosanitaris.
s’aboca l’aigua de rentat al tang d’aplicació?

i

C

MB.3.6.10

S’han ampliat, en la mesura del possible, els terminis de
Registre d’aplicació de fitosanitaris. Evidència del termini de seguretat
seguretat dels productes per tal de disminuir la quantitat de
dels productes, data d’aplicació i de recol·lecció.
residus al producte final?

i

C

i

C

/
/

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

/

MB.4 RECOL·LECCIÓ DEL PRODUCTE

MB.4.1

La recol·lecció dels productes es dóna en el moment òptim
de qualitat i condicions de conservació.

No recol·lectar productes mullats o amb símptomes de plaga o malaltia
i en estat de maduració que permeti una bona qualitat comercial. Portar
els productes a la central de manipulació dins les 24 h de ser
recol·lectats, o bé disposar de cobert o abric evitant incidència directa
de les inclemències meteorològiques.

MB.4.2

Es mantenen en bon estat els envasos utilitzats i es guarden
de forma que s’eviti la contaminació de plagues o malalties?

Disposar d’evidències conforme es realitza un correcte manteniment,
rentat i desinfecció dels envasos reutilitzats i disposar també de
sistemes de control de plagues a les zones on es guarda el material
d’envasat o embalatge.

i

C

MB.4.3

A les parcel·les en recol·lecció o ja recol·lectades, no
s’aprecia abandonament de fruita de manera que suposi un
focus de plaga o malaltia.

No abandonar producte sense recol·lectar o al terra a les parcel·les de
producció.

i

C

MB.4.4

S’identifiquen els envasos de camp de forma adequada?

Els envasos de camp s’han d’identificar indicant la parcel·la de
procedència, varietat i tipus de producció.

i

C

/

MB.5 TRANSPORT RECEPCIÓ I EXPEDICIÓ DE PRODUCTE
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Nivell

MB.5.1

En el moment de càrrega dels productes els contenidors així
com els vehicles en que aquests són transportats, es
mantenen en adequat estat de neteja i manteniment i no
suposen risc de contaminació del producte.

Els contenidors i els vehicles han d’estar nets en el moment de
transportar el producte, ja sigui des del camp a la central o bé durant
l’expedició. La seva forma i composició ha de facilitar les tasques de
neteja i desinfecció necessàries.

i

C/CL

/

MB.5.2

S’utilitzen els vehicles i contenidors únicament per a
transportar productes vegetals i en cas contrari, es realitza
una neteja eficaç d’aquests elements?

Si els contenidors o vehicles s’utilitzen per a transportar altres
productes que no siguin vegetals o alimentaris, realitzar una neteja a
fons d’aquests de manera que no quedin restes que puguin contaminar
el producte objecte de certificació.

i

C/CL

/

MB.5.3

Una vegada expedit el producte, si requereix una
temperatura determinada durant el seu transport, s’estipularà
aquest requisit al contracte de transport?

Disposar de registres de temperatura durant el transport o bé, en cas
de subcontractar aquesta activitat, disposar del contracte on
s’especifiquen els requisits de transport de producte.

i

MC/CL

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB.6 TRAÇABILITAT. IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE I ÚS DEL DISTINTIU DE GARANTIA DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
MB.6.1

Els productors disposen d’un registre o declaració on
s’identifiquen les parcel·les en les que es produeixen els
productes objecte de la certificació de PI.

Disposar d’una relació de parcel·les o plànol amb nom i/o codificació de
les mateixes, que permeti conèixer l’origen del producte.

i

C

MB.6.2

Existeix documentació suficient com per a mantenir el
producte identificat en qualsevol moment del procés de
producció i/o manipulació i fins el moment de ser expedit?

Disposar de processos de treball i documentació (registres, albarans,
etiquetes, plànols...) que posi en evidència la correcta identificació del
producte des de la seva producció fins el moment en que és expedit.

i

C/CL

Mi

C/CL

MB.6.3

En cas de coincidir la producció de productes de PI i
productes convencionals, es mantenen identificats de forma
diferenciada durant tot el procés?

a) Hi ha d’haver un sistema documentat i implantat d’identificació i
traçabilitat dels productes de producció integrada per a garantir la
separació des de la parcel·la o UHC fins al lliurament al client del
producte elaborat dels d’altres orígens.
b) En el cas d’utilitzar la mateixa línia de manipulació o confecció per
als dos tipus de producte, haurà de quedar clarament definit l’interval de
temps durant el qual es manipula cada tipus de producte, i ha de ser
conegut per tot el personal implicat en el procés.
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Epígraf

Punt de control

Criteri compliment

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

c) Abans de procedir a la manipulació del producte de producció
integrada, les línies de manipulació han d’estar completament netes de
productes d’altres orígens. Identificar els envasos de producte PI de
forma diferenciada respecte dels utilitzats per a d’altres productes.

MB.6.4

Els productors fan un ús correcte de la identificació de
productes de Producció Integrada i dels envasos destinats a
producte PI?

No s’envasa producte convencional en envasos identificats com PI i no
es comercialitza producte convencional com a certificat en PI.

Mi

CL

MB.6.5

Els operadors no utilitzen el distintiu de garantia de PI per a
Els productes que s’identifiquin amb el distintiu de garantia de PI, han
productes que no han demostrat compliment envers la norma d’haver obtingut el certificat de conformitat per una entitat de certificació
corresponent.
externa.

Mi

MC/CL

MB.6.6

Els operadors han sol·licitat l’ús del distintiu de garantia de PI
al Consell Català de la Producció Integrada i a l’ECC si
s’escau i s’utilitza de la forma adequada?

Disposar del document que acrediti estar autoritzats per utilitzar el
distintiu de garantia de PI així com del llibre d’estil facilitat pel Consell
Català de la PI.

Mi

MC/CL

MB.6.7

Control de l´ús del distintiu de garantia de la producció
certificada.

El volum comercialitzat amb el distintiu de garantia de PI no es superior
al volum de producció certificat.

Mi

MC/CL

MB.7 FORMACIÓ DEL PERSONAL I SEGURETAT LABORAL
MB.7.1

Disposen els treballadors d’instruccions d’higiene adequades
al seu lloc de treball?

Disposar de les instruccions d’higiene del personal per a cada lloc de
treball i evidències de que han estat entregades als treballadors.

i

C/CL

MB.7.2

Contemplen aquestes instruccions, la obligatorietat de
comunicar si es pateix una malaltia de transmissió
alimentària?

Instrucció de comunicar si es pateix una malaltia o patologia de
transmissió alimentària (diarrea, ferides infectades, infeccions cutànies)

i

C/CL

MB.7.3

S’han elaborat instruccions d’higiene adequades d’acord amb
les característiques del lloc de treball a l’explotació o central
de manipulació?

Disposar de les instruccions d’higiene per als treballadors tant a
l’explotació com a la central de manipulació. Les instruccions han
d’estar d’acord al lloc de treball que desenvolupa el treballador.

i

C/CL
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Nivell

MB.7.4

Disposen els productors, d’un pla de prevenció de riscos
laborals que cobreixi les activitats realitzades a l’explotació?

Disposar del pla de prevenció de riscos laborals documentat ja sigui
subcontractat o a compte propi en cas de tenir la formació adequada.

i

MB.7.5

Els manipuladors de producte disposen de la formació
específica o estan en disposició d’obtenir-la.

Disposició per part dels manipuladors d'aliments de formació específica
en qüestions d'higiene alimentària.

i

MB.7.6

Es troba disponible al magatzem de productes fitosanitaris,
instruccions a seguir en cas d’intoxicació i vessament
accidental?

Evidència visual. Disposar d’aquestes instruccions al magatzem de
productes fitosanitaris.

Mi

C/CL

MB.7.7

Es troben senyalitzats adequadament tots els possibles
perills existents a l’explotació?

Senyalitzar de forma visual els perills elèctrics, productes tòxics,
productes inflamables...

i

C/CL

MB.7.8

L’empresa ha proporcionat la formació adequada als
treballadors en matèria de producció integrada.

Disposar de les evidències conforme els treballadors són coneixedors
de la normativa de producció integrada i treballen de forma que es
pugui complir en qualsevol moment.

i

C/CL

MB.7.9

El Tècnic responsable de la producció integrada disposa de
la formació i qualificació adequada.

Disposar de les evidències de formació i qualificació d’acord al Decret
241/2002 pel qual es regula la Producció Integrada a Catalunya.

i

C/CL

MB.7.10

Els operadors de producció integrada han participat en un
curs de producció integrada d’acord amb la legislació vigent
que regula aquests cursos?

Disposar de les evidències conforme s’ha participat en aquests cursos
de formació.

i

C/CL

MB.7.11

Els aplicadors de productes fitosanitaris, disposen de la
formació adequada per realitzar aquesta tasca.

Els aplicadors de productes fitosanitaris han de tenir el carnet
d’aplicador disponible per a poder ser comprovat.

Mi

C/CL

MB.7.12

Disposen els aplicadors de productes fitosanitaris dels equips
de protecció adequats per a la realització dels tractaments?

Els Equips de protecció que utilitzen els aplicadors de fitosanitaris han
d’estar disponibles en el moment de l’auditoria per a poder comprovar
la seva existència.

i

C/CL

MB.7.13

L’equip de protecció, es troba guardat de forma separada
dels productes fitosanitaris?

Guardar els equips de protecció de forma que no comparteixin la
mateixa cambra d’aire que els productes fitosanitaris.

i

C/CL

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

C/CL

CL
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MB.7.14

S’ha documentat i es troben a disposició del personal,
procediments d’actuació en cas d’accident o emergència?

Els procediments d’actuació en cas d’accident o emergència han
d’estar exposats a la vista del personal de forma que es puguin
identificar visualment.

Mi

C/CL

MB.7.15

Es troben disponibles a les immediacions del lloc de treball
farmacioles de primers auxilis per als treballadors?

Les farmacioles s’han de col·locar a les instal·lacions fixes de
l’explotació a més a més de les mòbils necessàries per a disposar-ne a
les immediacions del lloc de treball.

i

C/CL

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB.8 MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I EQUIPS
MB.8.1 Magatzem de fitosanitaris i fertilitzants
MB.8.1.1

Els productes fitosanitaris i fertilitzants s’emmagatzemen
separats del material vegetal?

Emmagatzemar els fertilitzants de forma que no comparteixin la
mateixa cambra d’aire que els productes fitosanitaris.

Mi

C/CL

MB.8.1.2

El magatzem de fitosanitaris es troba tancat amb clau i
suficientment ventilat?

Disposar de clau i d’un sistema de ventilació ja sigui natural o forçada
que sigui eficaç segons el tamany i contingut del mateix.

i

C/CL

MB.8.1.3

Disposa el magatzem d’un sistema de retenció de possibles
vessaments?

En cas d’emmagatzemar productes líquids, el magatzem ha de tenir un
sistema que permeti controlar els possibles vessaments.

i

C/CL

MB.8.1.4

Està restringit l’accés a persones no autoritzades al
magatzem de fitosanitaris?

Existència de senyals de perill i de prohibició d'accés a persones no
autoritzades.

Mi

C/CL

MB.8.1.5

Es mantenen els fitosanitaris en els seus envasos originals i
amb les etiquetes llegibles?

Els productes fitosanitaris presents al magatzem es troben en els seus
envasos originals i es conserven les etiquetes llegibles.

Mi

C/CL

MB.8.1.6

Es troben identificats, ordenats i degudament separats els
productes fitosanitaris i fertilitzants?

Els productes fitosanitaris s’han d’emmagatzemar de forma que
existeixi una separació física entre aquests i els fertilitzants, s’han de
mantenir etiquetats i ordenats dins el magatzem.

i

C/CL

MB.8.1.7

Es mantenen els productes en forma de pols situats per
damunt dels líquids?

Els productes en formes sòlides (pols grànuls...) es guarden sempre per
sobre dels que presenten forma líquida.

i

C/CL
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Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB.8.2.1

Es mantenen els equips d’aplicació de productes fitosanitaris
i herbicides en adequat estat de funcionament?

Els equips de tractament han d’estar en correcte estat de funcionament
en el moment de l’auditoria, nets i sense contenir producte fitosanitari
sobrant.

Mi

C

MB.8.2.2

Es sotmeten aquests equips a calibratge i revisions
periòdiques, mínim una vegada a l’any, tenint en compte el
correcte funcionament dels seus elements de protecció?

Disposar de registres que posin de manifest que es fa una revisió anual
de l’equip i que s’han realitzat les regulacions oportunes abans de cada
aplicació en funció de les característiques del conreu.

Mi

C

MB.8.2.3

Es sotmeten els equips a revisió o inspecció amb una
periodicitat mínima de quatre anys per part d’un organisme
oficial o reconegut?

Disposar del certificat d’inspecció dels equips de tractament emès per
un organisme oficial o reconegut.

i

C

MB.8.2.4

S’utilitza la màquina d’aplicació d’herbicides correctament
adaptada a la línia de la plantació?

Es respecta l’amplada de la coberta vegetal que estableixen les
respectives Normes Tècniques.

i

C

Disposar d’evidències de les operacions de manteniment i mantenir-los
en bon estat de funcionament i neteja.

i

C

MB.8.2 Equips de tractaments

MB.8.3 Equips de Recol·lecció
MB.8.3.1

Es mantenen els equips i eines de recol·lecció en estat de
funcionament adequat?

/

MB.8.4 Central de manipulació
MB.8.4.1

Està la central de manipulació inscrita al Registre Sanitari
d’indústries i productes alimentaris de Catalunya?

Disposar del document que formalitza la inscripció al Registre Sanitari i
en el que consta el seu número de Registre.

Mi

CL

MB.8.4.2

Disposa la central de manipulació, d’un pla de prevenció de
riscos laborals i un sistema APPCC implantat?

Disposar de la documentació i registres que posin de manifest la
implantació del pla de prevenció de riscos laborals i del sistema
d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).

i

CL

MB.8.4.3

Es troba disponible un pla de neteja i desinfecció de les
instal·lacions i es mantenen les instal·lacions en condicions
higièniques adequades?

Disposar d’un pla de neteja que contempli totes les actuacions a les
diferents instal·lacions i equips (moments, freqüències, personal) i un
pla de desinfecció que contempli com a mínim la desinfecció total de la
central o magatzem una vegada a l’any.

Mi

MC/CL
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Disposar de contractes de serveis amb empreses especialitzades i
Està implantat un pla de desinsectació i desratització realitzat mantenir actualitzada la documentació referent a les inspeccions, plànol
per una empresa legalment autoritzada?
de distribució del esquers, informes de tractament, carnets d’aplicador
del personal.

Nivell

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

Mi

CL

MB.8.4.5

Els productes químics utilitzats per al control de plagues i
paràsits estan autoritzats per la normativa de producció
integrada?

La utilització de productes químics amb aquesta finalitat ha d’estar
justificat i han d’estar autoritzats per la norma de producció integrada

i

CL

MB.8.4.6

Està limitat l’accés a la instal·lació per part d’insectes, ocells
o altres animals?

La zona corresponent a la manipulació del producte (emmagatzematge,
calibrat, envasat...) ha d’estar permanentment tancada amb sistemes
que minimitzin l’entrada d’insectes, ocells o rosegadors.

i

MC/CL

MB.8.4.7

Les operacions de neteja, desinfecció i control de plagues es
realitzen evitant la contaminació del producte?

Disposar de les instruccions necessàries per a que en el moment de
realitzar aquestes operacions, no hi hagi present producte que pugui
ser contaminat.

Mi

CL

MB.8.4.8

Disposa la central d’un pla de manteniment de les
instal·lacions?

Disposar d’un pla de manteniment a la central que cobreixi totes les
instal·lacions i equips de la central i les evidències conforme les accions
de manteniment s’han dut a terme.

i

CL

MB.8.4.9

Es prenen les mesures adequades per evitar la contaminació
física o química del producte?

Disposar de mesures que no deixin que el producte entri en contacte
amb productes químics no controlats, aigües no potables o elements
físics que puguin suposar un perill.

Mi

MC/CL

/

MB.8.4.10

Les tècniques i processos aplicats a la central de manipulació
permeten mantenir les característiques organolèptiques i la
integritat dels productes?

Durant els processos d’emmagatzematge, manipulació o envasat el
producte no s’ha de veure alterat de forma que en el moment de ser
expedit conservi les seves propietats físiques i organolèptiques.

i

CL

/

MB.8.4.11

Les zones o equips destinats a l’eliminació de residus es
netegen periòdicament d’acord amb el pla de neteja?

El pla general de neteja de la central ha de contemplar la neteja de les
zones d’acumulació i gestió de residus.

Mi

CL

MB.8.4.12

Les instal·lacions, equips i eines utilitzades a la central de
manipulació són els adequats per evitar la contaminació del
producte?

No s’utilitzen carretons elevadors de gasoil a l’interior de la central ni
altres elements que puguin comprometre la salubritat del producte així
com alterar-ne les seves característiques organolèptiques.

i

CL
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MB.8.4.13

Disposen les instal·lacions de manipulació de la il·luminació,
ventilació i sistemes de desguàs adequats?

Les instal·lacions de manipulació no han de presentar senyals
d’entollaments d’aigua així com sistemes d’il·luminació i ventilació
suficientment eficaços.

i

CL

MB.8.4.14

Es guarden els envasos de forma separada del producte?

El material d’embalatge i envasat no es guarda juntament amb el
producte objecte de la certificació.

i

CL

MB.8.4.15

Es guarden els productes químics de forma adequada i
separada de la zona de recepció, manipulació i
emmagatzematge del producte?

Els productes químics s’han de guardar etiquetats correctament en una
zona tancada en clau on només hi tinguin accés les persones
autoritzades.

Mi

CL

MB.8.4.16

Els productes químics utilitzats, són adequats per a la
indústria alimentària?

Disposar de les fitxes tècniques i de seguretat on es pugui comprovar
que el seu contingut no compromet a la seguretat del producte
alimentari.

Mi

CL

MB.8.4.17

S’emmagatzemen de forma adequada els productes
fitosanitaris a la central?

L’emmagatzematge de productes fitosanitaris a les central ha de
complir amb la RTS (Reglamentació tècnica sanitària) i els requisits
establerts a les normes tècniques de PI.

i

CL

Realitzar un control visual de les partides de producte que entren a la
central i mantenir registres del control indicant expressament les
incidències detectades.

i

CL

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB.9 CONTROL DEL PRODUCTE
MB.9.1 Control de qualitat
Durant la recepció del producte a la central de manipulació,
es realitza un control visual per verificar la qualitat del
MB.9.1.1
producte i la seva aptitud per a ser certificat com a Producció
Integrada?
MB.9.1.2

Es disposa d’un sistema definit i implantat de mostreig de
producte durant els procés de manipulació?

Es disposa d’un pla de mostreig sistematitzat en el que es contempli el
control d’aspectes relacionats amb la qualitat del producte (categoria,
calibre, color, pes i possibles defectes).

i

CL

MB.9.1.3

Es mantenen registres dels controls realitzats?

Disposar de registres dels controls que es realitzen sobre el producte
(escandalls).

i

CL
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MB.9.1.4

S’han definit correctament les categories del producte
emparat sota la norma de Producció Integrada?

Els productes envasats de cada categoria responen a les
característiques definides a la normativa vigent.

i

CL

MB.9.1.5

Els aparells de mesura utilitzats pel control dels producte, es
verifiquen periòdicament?

Es disposen de registres que posen de manifest les verificacions dels
equips de mesura.

i

CL

MB.9.1.6

Es realitzen controls de producte abans de la seva expedició
per tal de garantir condicions adequades de seguretat i
qualitat?

Abans de que el producte s’expedeixi, es realitzen els controls
necessaris per comprovar que compleix amb les especificacions per a
poder ser comercialitzat.

i

CL

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

/

MB.9.2 Control de Residus fitosanitaris
MB.9.2.1

El productor realitza o participa en un pla de control de
residus fitosanitaris?

Els productors realitzen controls de residus fitosanitaris de forma
individual o estan inclosos en un pla de control col·lectiu que està definit
indicant els criteris de mostreig.

Mi

C/CL

MB.9.2.2

Compleixen les analítiques practicades amb la normativa
vigent quant a LMR tant en el país de producció com en el de
destí del producte?

Disposar dels butlletins analítics i la documentació que permeti
comprovar que els resultats obtinguts a l’anàlisi compleixen amb els
LMR establerts.

Mi

C/CL

MB.9.2.3

Segons les analítiques realitzades, s’han aplicat
exclusivament els productes fitosanitaris autoritzats?

Els resultats analítics posen de manifest que no s’ha aplicat productes
no autoritzats sobre el cultiu analitzat.

Mi

C/CL

MB.10 EMMAGATZEMATGE, ENVASAT I CONSERVACIÓ
MB.10.1

Es controla de forma eficaç l’emmagatzematge i envasat de
producte de producció integrada de manera que no es
barregi amb producte convencional?

El producte emparat en la norma de PI es manté identificat i permet ser
separat en tot moment dels producte convencional sense que es creï
confusió.

Mi

CL

MB.10.2

El material d’embalatge i envasat es manté net en el moment
de ser utilitzat?

El material utilitzat per l’envasat del producte es troba en condicions
d’higiene i neteja adequats en el moment de ser utilitzat.

i

MC/CL
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MB.10.3

Els processos i materials d’envasat i emmagatzematge eviten
la contaminació dels productes?

El sistema d’envasat i confecció es desenvolupa de forma que es
minimitza el risc de contaminació del producte objecte de certificació.

i

MC/CL

MB.10.4

L’envasat i manipulació dels productes de producció
integrada es realitzarà de forma separada dels productes
convencionals

Ha d’existir una separació física entre les partides de producte
convencional i les de producte de producció integrada de manera que
no hi hagi risc de contaminació creuada.

Mi

MC/CL

MB.10.5

Es manté un registre actualitzat dels paràmetres de
conservació de les cambres on s’emmagatzema el producte?

Mantenir registres de les condicions de temperatura i atmosfera
controlada, si procedeix així com entrades i sortides de les cambres on
s’hi troba emmagatzemat el producte objecte de la certificació.

i

CL

MB.10.6

La durada i tractaments de conservació s’estableixen en
funció del sistema de conservació i l’evolució dels fruits?

S’ha d’establir uns criteris de tractament per a la fruita en funció del seu
destí, sistema i temps de conservació.

i

CL

MB.10.7

El producte s’emmagatzema de forma que es permeti una
correcta ventilació a l’interior de les cambres frigorífiques.

Deixar un espai suficient entre palets/palots i entre aquests i les parets
de la cambra.

i

CL

MB.10.8

Els mètodes de conservació utilitzats estan autoritzats i
provoquen el mínim impacte sobre el producte?

Utilitzar sistemes de conservació que provoquin una mínima toxicitat i
preferentment mètodes físics o amb productes naturals abans que de
síntesi.

i

CL

MB.10.9

S’ha comunicat a l’entitat de control els casos en que es
manipula i envasa producte de producció integrada i
convencional a les mateixes instal·lacions?

A l’inici de la campanya es comunica a l’entitat de control de que
l’operador en qüestió manipula i envasa producte emparat sota la
certificació de PI i producte convencional .

i

MC/CL

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

/

/

MB.11 L’ÚS DE L’AIGUA A LA CENTRAL DE MANIPULACIÓ
MB.11.1

És potable l’aigua utilitzada pel rentat dels fruits o bé
compleix amb les disposicions de la normativa vigent segons
els seus usos?

Disposar d’evidències que posin de manifest que l’aigua que s’utilitza
és potable (Butlletins analítics, informes d’assaig o declaració de
conformitat per un òrgan competent).

Mi

CL

MB.11.2

En cas de recirculació d’aigua, existeixen sistemes de filtrat i
tractaments per tal de no comprometre la seva salubritat?

Quan es recirculi l’aigua, s’han incorporat sistemes per filtrar-la i tractarla.

i

CL

/
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MB.12 TRACTAMENTS DEL PRODUCTE EN POSTCOLLITA
MB.12.1

Estan tècnicament justificats els tractaments químics en
postcollita?

S’utilitzaran mètodes alternatius als productes químics en la mesura del
possible. En cas de no haver-hi alternativa, els tractaments s’han de
justificar mitjançant prescripció tècnica.

Mi

CL

MB.12.2

Els productes químics utilitzats estan autoritzats per les
varietats tractades i són els més adequats pel producte?

Únicament es poden utilitzar els productes autoritzats per la norma de
PI.

Mi

CL

MB.13.1

Es gestionen els envasos buits de productes fitosanitaris i
fertilitzants a través d’una empresa gestora autoritzada i es
guarden de forma adequada sense fer-ne cap altre ús o
gestió no autoritzada?

Els envasos buits s’han de guardar de forma controlada mantenint-los
identificats fins a ser retirats per una empresa gestora autoritzada
segons el Decret 1416/2001 de 14 de desembre.

Mi

C/CL

MB.13.2

En cas d’utilitzar substrats inerts, es reciclen de forma
responsable?

Sempre que sigui agronòmicament aconsellable, es reciclaran els
substrats inerts i se’n guardarà evidència.

i

C

MB.13.3

Es retiren de les parcel·les els materials utilitzats en les
estructures del conreu i es reciclen adequadament no
reutilitzant-los per a altres usos?

Els plàstics o malles utilitzades es retiren de les parcel·les i es
gestionen de forma que no tornin a ser utilitzats per altres finalitats que
puguin suposar un risc per al producte.

Mi

C

/

MB.13.4

Es gestionen els brous sobrants i els productes caducats de
forma adequada sense que suposi un risc pel producte i pel
medi ambient?

Els productes caducats i brous sobrants es gestionen a través
d’empreses autoritzades i no s’aboquen en zones properes a cursos
d’aigua.

Mi

C/CL

/

MB.13.5

Els operadors de PI no realitzen cremes incontrolades de
material vegetal a les parcel·les.

En cas de realitzar-se cremes a les parcel·les aquestes es realitzaran
de manera controlada i sense comprometre la conservació de la
biodiversitat de l’entorn de la plantació.

Mi

C

MB.13 GESTIÓ DE RESIDUS

/
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MB.13.6

S’han establert sistemes de recollida d’olis usats o altres
substàncies tòxiques i/o perilloses?

A l’entorn de l’explotació es gestionen adequadament els olis usats i/o
altres substàncies perilloses, no observant una mala gestió dels
mateixos.

Mi

C

Àmbit d'aplicació Criteri avaluació

MB.14 PRODUCTE NO CONFORME. GESTIÓ DE NO CONFORMITATS I RECLAMACIONS
MB.14.1

Davant d’una no conformitat sobre una matèria primera,
producte en procés o producte acabat objecte de certificació
de PI, s’han emprès i documentat les mesures correctives
apropiades?

Disposar dels registres d’identificació, traçabilitat i segregació del
producte així com les evidències conforme ha estat identificat i tractat
com un producte no conforme i destinat a un ús fora de la seva
comercialització.

Mi

C/CL

MB.14.2

S’han documentat i tractat de forma adequada les accions
correctives associades a no conformitats o incompliments de
la normativa de PI, detectades interna o externament?

Per als incompliments dels punts de control obligatoris i prohibits, s’han
de documentar les accions correctives per tal de suplantar-los i fer un
seguiment de la seva implantació.

Mi

C/CL

MB.14.3

Es manté disponible pels clients un formulari on registrar les
reclamacions que desitgin fer relacionades amb el producte
de PI?

Disposar del formulari i arxivar en aquests registres les reclamacions
rebudes per part dels clients.

i

C/CL
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