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ORDRE 

de 16 de novembre de 2000, per la qual es crea el Registre d’entitats de 
control i certificació de productes agroalimentaris. 

D’acord amb la normativa vigent, els productes agroalimentàries emparats per una 
indicació geogràfica protegida o una denominació d’origen protegida, d’acord amb 
el Reglament CE 2081/92; els productes procedents de la producció agrària 
ecològica, d’acord amb el Reglament CE 2092/91; els productes procedents de la 
producció integrada, d’acord amb l’Ordre de 24 de febrer de 1993 (DOGC núm. 
1726, de 26.3.1993) i els productes amb característiques específiques, d’acord 
amb el Reglament CE 2082/92, han de ser certificats per una entitat que compleixi 
la norma EN 45011. També els plecs de condicions de l’etiquetatge voluntari de la 
carn de vacum, d’acord amb el Reglament CE 1760/00, han de ser certificats per 
entitats que compleixin la norma EN 45011. 

Així mateix, el control per a la certificació de productes alimentaris emparats amb 
la Marca Q implícitament es fonamenta en el compliment de la norma EN 45004, i 
la normativa sobre la certificació de la qualitat i sobre les formes de producció de 
productes alimentaris segueix els criteris de la reglamentació comunitària abans 
referenciada. 

Considerada la necessitat de modificar els requisits que han de complir les entitats 
de control i/o certificació de productes agroalimentaris per tal d’ajustar-se a la 
normativa vigent; 

En ús de les atribucions que m’han estat conferides, 

Ordeno: 

Article 1 

Creació del Registre 

1.1  Es crea, en el si del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el 
Registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris (en 
endavant Registre) dedicades al control i/o la certificació dels productes emparats 
per una indicació geogràfica protegida, denominació d’origen protegida o per una 
marca de qualitat, i dels productes procedents de la producció agrària ecològica, 
de la producció integrada, dels productes amb característiques específiques i dels 
plecs de condicions de l’etiquetatge voluntari de la carn de vacum, així com 
d’altres distintius de qualitat o de forma de producció que la normativa estableixi. 

1.2  L’esmentat Registre estarà a càrrec de la Direcció General d’Indústries i 
Qualitat Agroalimentària i podrà ser informatitzat. 
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Article 2 

Requisits d’inscripció 

2.1  Es podran inscriure al Registre d’entitats de control i certificació de productes 
agroalimentaris les entitats que compleixin la norma EN-45004 i/o EN-45011, per 
als productes corresponents a l’objecte de control i/o certificació, respectivament, i 
els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre. 

2.2  Les entitats de control i/o certificació que siguin inscrites al Registre han de 
justificar el compliment de la norma EN-45011 i/o de la norma EN-45004 
mitjançant la presentació d’un certificat d’acreditació d’ENAC (entitat nacional 
d’acreditació) l’abast del qual inclogui l’activitat acreditada i la norma o el 
document normatiu sobre el qual es realitza l’activitat. 

2.3  En cas que l’entitat de control i/o certificació en el moment de sol·licitar la 
inscripció al Registre no disposi de l’esmentat certificat d’acreditació d’ENAC 
després d’haver-lo sol·licitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
podrà autoritzar, provisionalment, la inscripció per un període no superior a dos 
anys comptat a partir de la sol·licitud d’inscripció. Si transcorregut aquest període 
no es presenta el corresponent certificat d’acreditació, d’ofici es donarà de baixa 
l’entitat inscrita provisionalment al Registre. 

2.4  Quan el volum del producte objecte de control i/o certificació no justifiqui 
econòmicament que l’entitat certificadora s’acrediti per l’abast corresponent a 
aquest producte, l’esmentada entitat podrà ser inscrita al Registre sempre que 
acrediti que ha obtingut o ha sol·licitat el certificat d’acreditació d’ENAC, l’abast del 
qual inclogui productes de característiques i naturalesa similars a les del producte 
o l’activitat objecte de control i/o certificació. 

Article 3 

Procediment d’inscripció 

3.1  Les sol·licituds d’inscripció al Registre es formalitzaran mitjançant una 
instància adreçada a la Direcció General de d’Indústries i Qualitat Agroalimentària. 

3.2  La instància anirà acompanyada de la documentació següent: 

a) Dades generals de l’entitat (nom, domicili social, telèfon, fax, adreça 
electrònica). 

b) Identificació de la personalitat jurídica de l’entitat i fotocòpia compulsada de la 
documentació que ho acrediti. 

c) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat. 



 144

d) Organigrama de l’entitat amb identificació de les funcions i llista del personal 
corresponent a cada unitat de l’organigrama. 

e) Descripció dels mitjans d’inspecció i assaig propis o contractats. 

f) Llista d’empreses subcontractades. 

g) Llista de personal contractat o propi dedicat a la certificació i/o el control amb 
nom, càrrec i responsabilitats. 

h) Estructura i denominació del comitè encarregat de la certificació amb 
identificació dels seus membres i les funcions i els interessos que representen. 

i) Memòria d’activitats realitzades per l’entitat en relació amb l’activitat, i document 
normatiu pel qual es demana la inscripció. 

j) Declaració jurada del representant legal de l’entitat sol·licitant de no tenir cap 
dependència ni contracte d’assessorament amb les empreses o entitats a les 
quals controlin o certifiquin. 

k) Còpia compulsada del certificat d’ENAC al qual fa referència l’article 2.2 
d’aquesta Ordre. 

l) Plec de condicions o norma del producte sobre el qual se sol·licita la inscripció al 
Registre que habilita per controlar i/o certificar. 

m) Compromís de subscripció d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi les 
possibles repercussions de les actuacions de l’entitat de, com a mínim, 
100.000.000 de pessetes (601.012,10 euros). 

n) Compromís de posar a disposició de la Direcció General d’Indústries i Qualitat 
Agroalimentària tota la documentació corresponent a l’acreditació dels controls 
realitzats. 

3.3  En els casos que l’entitat inicialment no disposi del certificat d’ENAC que 
acrediti el compliment de la norma corresponent, i d’acord amb l’article 2.3 
d’aquesta Ordre, l’entitat presentarà la documentació del sistema de qualitat que 
demostri el compliment de la norma corresponent i còpia compulsada de la 
sol·licitud d’acreditació, així com de la corresponent resposta d’ENAC en la qual 
figuri el número d’expedient que li ha estat assignat. 

3.4  Les entitats de control i/o certificació inscrites al corresponent registre d’altra 
comunitat autònoma que sol·liciten la inscripció al Registre de Catalunya hauran 
de presentar, juntament amb la sol·licitud, un certificat vigent acreditatiu de la 
inscripció en aquell Registre. 
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Presentada la sol·licitud i l’esmentat certificat, aquestes entitats seran inscrites 
automàticament al Registre i per mantenir la vigència de la inscripció hauran de 
complir els requisits que estableixen els articles 7 i 8 d’aquesta Ordre. 

Article 4 

Resolució 

4.1  La concessió o denegació de la inscripció es formalitzarà mitjançant resolució 
del director general d’Indústries i Qualitat Agroalimentària. Contra la denegació es 
podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 

4.2  La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la 
presentació de la sol·licitud d’inscripció tindrà efectes desestimatoris. 

Article 5 

Certificat d’inscripció 

Realitzada la inscripció, la Direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària 
expedirà un certificat d’inscripció on constaran les dades següents: 

Número de registre. 

Denominació o raó social de l’entitat. 

Dades generals de l’empresa (adreça, telèfon, nom del titular o representant legal). 

Abast de l’activitat de control o certificació. 

Tipus de productes objecte de la certificació i normativa reguladora corresponent. 

Validesa del certificat. 

Article 6 

Comunicació d’irregularitats 

En cas que l’entitat certificadora detecti l’incompliment greu del Plec de condicions 
del producte controlat i/o certificat ho comunicarà a la Direcció General d’Indústries 
i Qualitat Agroalimentària, així com les mesures adoptades. 

Article 7 

Vigència de la inscripció 
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7.1  La inscripció al Registre d’entitats de control i certificació de productes 
agroalimentaris té una vigència d’un any. 

Per al manteniment de la inscripció, les entitats hauran de trametre a la Direcció 
General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària, dins el termini màxim dels 3 mesos 
següents al d’acabament de la vigència de la inscripció, i juntament amb la 
sol·licitud de renovació de la inscripció, la documentació següent: 

Llistat d’operadors amb les adreces respectives. 

Informe d’auditoria interna. 

Pla anual de control de l’any en curs. 

Informe que reculli el grau de compliment del que estableixen les respectives 
normes o documents normatius i també les actuacions de control i/o certificació del 
producte, l’obertura d’expedients i, si escau, les sancions imposades. 

En el cas d’entitats acreditades per l’ENAC hauran de presentar, a més: 

Document de renovació de l’acreditació emès per l’ENAC o còpia compulsada de 
la seva sol·licitud. 

En el cas d’entitats inscrites amb caràcter provisional hauran de presentar, a més: 

Còpia compulsada de les actes de les reunions dels òrgans de govern que hagin 
tingut lloc des de l’últim procés d’avaluació. 

Documents del manual de qualitat i procediments que hagin estat objecte de 
modificació en relació amb els presentats anteriorment. 

7.2  En cas que la renovació no se sol·liciti en els 3 mesos següents a la data de 
caducitat, es cancel·larà, d’ofici, la inscripció al Registre. 

Article 8 

Modificació de les dades inscrites 

Qualsevol modificació de les dades inscrites haurà de ser comunicada al Registre, 
mitjançant la tramesa de la documentació que la justifiqui per tal d’actualitzar la 
corresponent inscripció registral. 

Article 9 
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9.1  La Direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària podrà realitzar, 
prèviament a la inscripció al Registre, les inspeccions i les comprovacions a 
l’entitat que consideri adients. 

9.2  Així mateix, la Direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària 
realitzarà les inspeccions i comprovacions necessàries a les entitats inscrites al 
Registre per tal de verificar el compliment d’aquesta Ordre i l’adequació del seu 
funcionament i activitats a la normativa vigent. 

Article 10 

Cancel·lació de la inscripció 

En cas d’incompliment de les normes que estableix aquesta Ordre, el director 
general d’Indústries i Qualitat Agroalimentària podrà acordar, prèvia audiència de 
l’entitat afectada, la cancel·lació de la inscripció al Registre mitjançant resolució 
motivada contra la qual es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Disposició transitòria 

Les entitats inscrites al Registre d’entitats de control i certificació de productes 
agroalimentaris creat por l’Ordre de 4 d’agost de 1992, tindran un període 
d’adaptació al que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 2 d’aquesta Ordre, 
de sis mesos a partir de la data de publicació d’aquesta disposició al DOGC. 
Transcorregut aquest termini sense que les esmentades entitats hagin acreditat la 
seva adaptació i el compliment dels requisits que estableix aquesta Ordre seran 
donades de baixa, d’ofici, al Registre. 

Disposició derogatòria 

Queda derogada l’Ordre de 4 d’agost de 1992, per la qual es crea el Registre 
d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris (DOGC núm. 1631, 
de 12.8.1992). 

Barcelona, 16 de novembre de 2000 

Josep Grau i Seris 

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

(00.307.002) 


