ANNEX I. SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ
PRODUCCIÓ INTEGRADA. CERTIFICACIÓ INDIVIDUAL
Dades a complimentar per l’ Entitat de Certificació:
Exped. nº

Data d’entrada

Data d’obertura

Dades de l’operador/a
Nom i cognoms

NIF/CIF

Núm PI

En qualitat de:

De l’empresa

CIF

Adreça

CP

Municipi

Comarca

Província

CC.AA.

Telèfon

Mòbil

Fax

E-mail

WEB

Persona contacte

Tipus de certificació :

□ Camp □ Manipulació en camp □ Camp i Central □ Central

FINQUES : les que figuren inscrites al Registre del Consell Català de la Producció Integrada.
(En cas de no ser així, cal omplir l’Annex 1)
Dades del tècnic/a responsable de la instal·lació
Nom i cognoms

NIF/CIF

Titulació

Adreça

Telèfon

Mòbil

ADV

Amb aquest document, l’operador identificat anteriorment:
1.

Sol·licita la certificació del producte que s’identifica a continuació:

Producte: (indiqueu els productes que es desitgen certificar)

2.
3.

4.

Està d’acord amb l’establert en el Programa de treball de Bureau Veritas, Kiwa España o Applus i autoritza l’inici del
procés de certificació de la Normativa de PRODUCCIÓ INTEGRADA a Catalunya.
Coneix la normativa de PRODUCCIÓ INTEGRADA de Catalunya i assumeix la responsabilitat d’assegurar que es
compleixen tots els requisits establerts per a la seva certificació, especialment, els referents a la seguretat alimentària
de la producció.
Accepta els litigis que es derivin de l’activitat de certificació .

Atentament, .................................., a........................................de..........

Nota: L’acceptació d’aquesta sol·licitud no implica la concessió de la certificació de conformitat
El Consell Català de la Producció Integrada es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de
dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de
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protecció de dades), Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i normativa de desplegament.
El Consell es compromet a usar les dades personals exclusivament en relació amb matèries de la seva competència, especialment pel que fa al manteniment del Registre d'operadors, en compliment del Decret
241/2002, de 8 d'octubre, pel qual es regula la producció integrada a Catalunya. Aquestes dades només són objecte de cessió sense el consentiment del titular quan una llei hi obliga preceptivament, es custodien i
conserven durant el temps que indica la normativa i no es poden fer servir per elaborar perfils o decisions automàtiques. Els titulars de les dades poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, cancel·lació i
oposició mitjançant escrit adreçat al Consell Català de la Producció Integrada, Complex La Caparrella, 97, oficina 10, 25192 Lleida.

Identificació dels centres de manipulació i/o envasat (propi o contractat)
Adreça

Terme municipal y C.P.

Província

Propi o contractat

Pel sol·licitant
Espècie

Volum de producte comercialitzat

Destins de
comercialització (país)

Marques comercials

Signatura

NOTA: Tota la producció que s’ha inclòs en aquesta sol·licitud haurà de complir les corresponents
Normes Tècniques específiques de Producció Integrada a Catalunya per a cada conreu.
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ANNEX 1
Aquest format pot ser substituït per un altre confeccionat pel sol·licitant sempre i quan hi figuri almenys la mateixa informació que es requereix, s’ha de remetre segellat i signat.
Nom
Agricultor

(*) Dades cadastrals
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Cif/Nif

Núm.
PI

Denominació
De la finca

Espècie

Varietat

Període de
recol·lecció

Municipi

Província

Polígon(*) Parcel·la(*)

Recinte(*)

Superf.

