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Punts destacats de la certificació 2010

MAQUINÀRIA
La revisió de maquinària agrícola per part d’un organisme oficial reconegut serà
de nivell “Important”.
La sol·licitud de la revisió de maquinària al centre oficial no servirà per superar
el punt de control, ni com a mesura correctora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES
El termini per a tancar les no conformitat de la CERTIFICACIÓ serà 30
DIES, per tant:
-

Si presenteu les mesures correctores 20 dies després de l’informe
d’auditoria, disposareu de 10 dies més, si escau, per presentar-ne de
noves un cop l’ECC us hagi comunicat que les mesures correctores
presentades no tanquen la no conformitat.

-

Si presenteu les mesures correctores 29 dies després de l’informe
d’auditoria, disposareu d’un únic dia, si escau, per presentar-ne de
noves un cop l’ECC us hagi comunicat que les mesures correctores
presentades no tanquen la no conformitat.

Per tant, si presenteu les mesures correctores 30 dies després de
disposar de l’informe d’auditoria, en cas que aquesta/es no tanquin la/les no
conformitat, no disposareu de cap dia per presentar noves mesures
correctores.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ
DATA MÀXIMA PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ
FRUITA DOLÇA/ HORTALISSES

20 JULIOL

VINYA

15 AGOST

FRUITA SECA

15 AGOST

OLIVA

15 AGOST

CÍTRICS

15 AGOST

Sempre amb anterioritat de la recol·lecció. Per tant, en cas que els períodes
indicats siguin posteriors a la recol·lecció, aquest terminis no són vàlids.
IMPORTÀNCIA DE LA INFORMACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Us recordem que és molt important que les dades de contacte (nom, telèfon i
adreça de correu electrònic) de la sol·licitud de certificació siguin correctes, per
tal de garantir-vos els compliments dels terminis per part de les ECC.
Es molt important que indiqueu el tipus de certificació.
En cas que les parcel·les que sol·liciten la certificació siguin les inscrites al
Registre sota el mateix NIF que el sol·licitant de la certificació, no cal omplir
l’annex 1.
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