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► Registre del CCPI
Us informem que els gestors ja poden accedir a la plataforma informàtica del
REGISTRE del Consell per a realitzar les inscripcions i/o actualitzacions
corresponents a l’any 2012.
Aquest any heu d’informar a la Plataforma de la UNITAT HOMOGÈNIA DE
CULTIU (UHC) de cada plantació. Aquest és un camp OBLIGATORI.
Recordeu que, per a la mesura agroambiental de producció integrada, caldrà
que la sol·licitud d’inscripció al Consell s’hagi efectuat abans del 30 de juny de
2012 i sempre ha de ser anterior a la recol·lecció.

► Resolucions 2011
Ja s’han enviat per correu ordinari certificat les resolucions d’inscripció o
renovació al Registre del CCPI de l’any 2011. Són aquestes les que heu de
presentar en cas que hagueu de fer algun recurs.
Excepcionalment, en cas que necessiteu la resolució per adjuntar-la al recurs
d’alçada, la podeu sol·licitar per email a l’adreça de correu electrònic:
ccpi@producciointegrada.cat, i se us farà arribar un exemplar escanejat.
► PUNTS A RECORDAR SOBRE EL PROCÉS DE

CERTIFICACIÓ
1. UNITAT HOMOGÈNIA DE CULTIU (UHC)

El tècnic ha de definir les UHC d’acord amb les característiques de l’explotació,
tenint en compte que una UHC no pot contenir alhora dos cultius diferents
(fruita de llavor, fruita de pinyol, olivera, fruita seca, etc).
Un cop definides les UHC, s’han d’anotar al Quadern d’Explotació tal com
s’indica en la pàgina 3 d’aquest Quadern, i a més a més, és obligatori
indicar-ho també a la plataforma informàtica del Consell. Així, l’auditor pot
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conèixer el nombre d’UHC i, en conseqüència, el nombre d’analítiques de sòls i
foliars que s’han de fer.
El productor ha de disposar de tantes anàlisis de sòls i foliars com UHC formin
part de la seva explotació, i, com a mínim, un per cada línia de cultiu ha de
ser de la pròpia explotació.

2. ANÀLISI DE SÒLS
2.1 Punt de control del llistat de verificació de nivell Molt important:
En plantacions establertes, es realitzaran anàlisis de sòls i de l’aigua de reg, com a mínim
cada 5 anys. En cas que l’aigua sigui de pou, les anàlisis es faran com a mínim cada dos anys.
El nombre d’anàlisis a efectuar serà com a mínim una anàlisi del sòl per unitat homogènia
de cultiu....

Aclariment:
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Les anàlisis de sòls tenen una validesa de 5 anys, que es compten des de la
data de l’emissió del resultat del laboratori.
Cal presentar, com a mínim, una anàlisi de sòls per UHC, i, com a mínim, un
per cada línia de cultiu ha de ser de la pròpia explotació.
2.2 Punt de control del llistat de verificació de nivell Molt important:
Totes les analítiques de sòl inclouran, almenys, la determinació de fòsfor,
potassi i magnesi assimilables, la matèria orgànica, la prova prèvia de salinitat
i, si escau, l’anàlisi de sals solubles. A la primera analítica s’inclourà, a més, la
determinació de textura i pH, i en cas d’establir una nova plantació, la
determinació de carbonats i calç activa.
Les anàlisis fetes a partir de la publicació de la norma tècnica específica de
l’any 2007 (DOGC núm. 4896, d’1.6.2007) s’han d’ajustar a les especificacions
d’aquesta norma. Aquest criteri és vàlid per a l’obtenció de la certificació, però
en desconeixem la validesa per a les inspeccions del DAR.
3. ANÀLISI DE FULLES
3.1 Punt de control del llistat de verificació de nivell Molt important:
A partir del tercer any de la plantació es farà un seguiment de l’estat nutritiu
de la plantació mitjançant anàlisis foliars realitzades cada any entre els
mesos de juny i juliol. L’anàlisi de les fulles servirà per conèixer la resposta
de la planta al programa d’adobatge, corregir les desviacions que puguin
produir-se i validar els programes d’adob. Cada explotació haurà de disposar
d’anàlisis foliars. El nombre d’anàlisis foliars a realitzar anualment serà,
com a mínim, d’una anàlisi per UHC. En cada UHC s’analitzaran almenys els
nutrients majoritaris (N, P, K, Ca iMg). Si hi ha símptomes de deficiència o
s’utilitzen fertilitzants amb oligoelements, s’hauran d’incloure els microelements
en les anàlisis, almenys Fe, Mn, Cu i Zn o bé aquells dels quals se’n requereixi
l’aportació.
Cal presentar, com a mínim, una anàlisi de sòls per UHC, i, com a mínim, un
per cada línia de cultiu ha de ser de la pròpia explotació.
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No s’accepten les anàlisis de fruits en comptes de les anàlisis foliars, com a
prova per demostrar l’estat nutritiu de la planta, perquè la norma tècnica de
l’any 2008 no les recull.
4. ANÀLISIS MULTIRESIDUS – RECOL·LECCIÓ
4.1 Punt de control del llistat de verificació de nivell Molt important:
Tots els operadors que vulguin obtenir la certificació o bé comercialitzar
productes amb la identificació de garantia de producció integrada
s’hauran d’acollir a un programa d’autocontrol individual o col·lectiu,
d’acord amb el que preveu l’article 35 d’aquesta norma, durant la recol·lecció i/o
elaboració per analitzar la possible presència de residus de productes
fitosanitaris, i en base al que estableixin els articles 12 (f) i 13 (g) del Decret
241/2002, amb l’objectiu de garantir que s’han utilitzat exclusivament les
matèries actives seleccionades en l’estratègia de producció integrada, i que es
compleix amb el que estableix la legislació espanyola en relació amb els límits
màxims de residus (LMR) de productes fitosanitaris.
5. FORMACIÓ EN PRODUCCIÓ INTEGRADA
5.1 Punt de control del llistat de verificació de nivell Important:
Personal tècnic competent:
El personal tècnic competent que participi en producció integrada ha de tenir
una formació universitària d’acord amb el que estableix l’article 11.1 del Decret
241/2002 i acreditar una formació específica en producció integrada d’acord
amb el que estableix l’article 24.1 de l’esmentat Decret. Aquesta formació, a
Catalunya, es regula per l’Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer (DOGC núm.
3832, de 27.02.2003), per la qual s’estableixen i es regulen els cursos de
formació en producció integrada.
El personal tècnic que es vulgui incorporar a la producció integrada ha
d’acreditar que ha superat els cursos de formació corresponents, o s’ha de
comprometre per escrit a superar-los en el termini màxim de tres anys des de la
data d’inscripció.
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Els tècnics que ja estan inscrits i que encara no han superat els cursos de
formació ni han signat el compromís de superar-los, disposen del termini de
tres anys des de la data d’inscripció per complir aquesta obligació.
En qualsevol cas, l’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció
que pot ser objecte de sanció, d’acord amb la Llei 21/2001, de 28 de desembre.
Les persones que acreditin una experiència mínima de 4 anys com a tècnics de
producció integrada poden sol·licitar-ne el reconeixement i l’homologació,
d’acord amb el procediment que regula la Resolució ARP/2819/2005, de 29 de
setembre (DOGC núm. 4484, de 6.10.2005). L’obtenció de l’homologació
eximeix de l’obligació de fer ulteriors cursos per a exercir com a tècnic
responsable de PI.
5.2 Punt de control del llistat de verificació de nivell Important:
Operadors o persones operadores:
Tots els operadors de producció integrada (productors i/o elaboradors) han de
tenir una formació específica en producció integrada, per la qual cosa han
d’acreditar la realització d’un curs de producció integrada impartit per
l’Administració Pública o per alguna entitat reconeguda, d’acord amb el que
estableixen el Decret 241/2002 i l’Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer (DOGC
núm. 3832, de 27.02.2003), pels quals s’estableixen i es regulen els cursos de
formació en producció integrada.
L’operador productor que es vulgui incorporar a la producció integrada ha
d’acreditar que ha superat els cursos de formació corresponents, o s’ha de
comprometre per escrit a superar-los en el termini màxim de tres anys des de la
data d’inscripció.
Els operadors productors que ja estan inscrits i que encara no han superat els
cursos de formació ni han signat el compromís de superar-los, disposen del
termini de tres anys des de la data d’inscripció per complir aquesta obligació
En qualsevol cas, l’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció
que pot ser objecte de sanció, d’acord amb la Llei 21/2001, de 28 de desembre.
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