
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1883/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les normes tècniques de producció
integrada a Catalunya.

La necessitat cada cop més gran de limitar al màxim l'impacte ambiental de les tècniques de conreu amb
l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament sostenible necessari obliga constantment a actualitzar les pràctiques
i els mètodes de conreu, cosa que, en el cas de la producció integrada, suposa unes obligacions i uns
compromisos addicionals per als agricultors i agricultores que s'hi acullen.

La Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix
el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, ha estat transposada a
l'ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions
periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, així com mitjançant el Reial decret 1311/2012, de
14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes
fitosanitaris, i també mitjançant l'Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d'inspeccions periòdiques d'equips
d'aplicació de productes fitosanitaris.

Un dels aspectes essencials en l'aplicació de les tècniques de producció integrada és la limitació de les
substàncies actives que es poden aplicar en els tractaments fitosanitaris, i la reducció al mínim possible del
nivell de residus admissibles, per la qual cosa cal actualitzar la llista de matèries actives que es poden aplicar
en els diferents tractaments.

L'article 4 del Decret 241/2002, de 8 d'octubre, pel qual es regula la producció integrada a Catalunya, estableix
que el sistema de producció integrada implica que per a l'obtenció, l'emmagatzematge, la conservació,
l'elaboració, la transformació, l'envasament, la importació i la comercialització dels productes indicats a l'article
3.1 d'aquest Decret s'han respectat els requisits que s'estableixen a les normes generals de producció
integrada establertes per l'autoritat competent i a les normes tècniques específiques que es puguin establir per
a cada conreu, grup de conreus, producte o grup de productes (en endavant normes tècniques).

El mateix precepte estableix que les normes tècniques seran aprovades per resolució de la persona titular de la
direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i disposa que la resolució que aprovi o
modifiqui la norma tècnica ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant la Resolució AAM/2109/2011, de 25 d'agost, es van aprovar les normes tècniques específiques de
producció integrada, així com els paràmetres dels quaderns d'explotació i els quaderns de conservació o
postcollita de producció integrada. Mitjançant la Resolució AAM/1579/2013, de 6 de juny, es va aprovar la
norma tècnica específica de producció integrada d'elaboració de vins. Mitjançant la Resolució AAM/790/2013,
de 2 d'abril, es va aprovar la norma tècnica específica de producció integrada de farratge. Mitjançant la
Resolució ARP/1376/2016, de 23 de maig, es van modificar els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25
d'agost, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril. Mitjançant la Resolució ARP/1899/2017, de 28 de juliol,
es van modificar les normes tècniques i els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost.

Amb la voluntat de contribuir a una transparència i una simplicitat més grans de les normes i de disminuir la
dispersió normativa existent, aquesta resolució deixa sense efectes les resolucions anteriors per tal d'unificar
en un sol text el conjunt de les normes tècniques.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de
reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, previstos per la Directiva (UE) 2015/1535, del
Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre, així com pel Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que
incorpora aquesta directiva a l'ordenament jurídic espanyol.

En conseqüència, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,
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1. Aprovar les normes tècniques de producció integrada que s'adjunten als annexos següents.

- Annex I. Norma tècnica de producció integrada de cereals d'estiu

- Annex II. Norma tècnica de producció integrada de cereals d'hivern

- Annex III. Norma tècnica de producció integrada de cítrics

- Annex IV. Norma tècnica de producció integrada de farratges

- Annex V. Norma tècnica de producció integrada de fruita de llavor

- Annex VI. Norma tècnica de producció integrada de fruita de pinyol

- Annex VII. Norma tècnica de producció integrada de fruita seca

- Annex VIII. Norma tècnica de producció integrada d'hortalisses i llegums

- Annex IX. Norma tècnica de producció integrada de raïm de vinificació

- Annex X. Norma tècnica de producció integrada d'olives

- Annex XI. Norma tècnica de producció integrada de fruita seca elaborada

- Annex XII. Norma tècnica de producció integrada d'oli d'oliva

- Annex XIII. Norma tècnica de producció integrada d'elaboració de vins

 

2. Publicar el distintiu de garantia de producció integrada “Producció integrada -Catalunya”, que s'adjunta a
l'Annex XIV, d'acord amb les normes d'utilització que preveu el Decret 241/2002, de 8 d'octubre, pel qual es
regula la producció integrada a Catalunya, i el llibre d'estil elaborat pel Consell Català de la Producció
Integrada, que es pot consultar al web d'aquest Consell (http://producciointegrada.cat/manual-daplicacions-
de-la-imatge-grafica-de-la-produccio-integrada/).

 

3. Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte els
annexos i els paràmetres dels quaderns d'explotació i els quaderns de conservació o postcollita, que es poden
consultar al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-integrada).

 

4. Deixar sense efecte les resolucions següents:

Resolució AAM/2109/2011, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les normes tècniques específiques de producció
integrada, així com els paràmetres dels quaderns d'explotació i els quaderns de conservació o postcollita de
producció integrada, tret dels paràmetres dels quaderns d'explotació i els quaderns de conservació o postcollita
de producció integrada, que continuen vigents.

Resolució AAM/1579/2013, de 6 de juny, per la qual s'aprova la norma tècnica específica de producció
integrada d'elaboració de vins.

Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la norma tècnica específica de producció integrada
de farratge.

Resolució ARP/1376/2016, de 23 de maig, per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució
AAM/2019/2011, de 25 d'agost, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril.

Resolució ARP/1899/2017, de 28 de juliol, per la qual es modifiquen les normes tècniques i els annexos de la
Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost.

 

Barcelona, 25 de setembre de 2018
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Elisenda Guillaumes i Cullell

Directora general d'Agricultura i Ramaderia

 

 

Annex XIV. Distintiu d'identificació de garantia de la producció integrada de Catalunya

 

1. Model

El logotip d'identificació de la producció integrada es correspon amb el següent disseny:

 

El logotip està configurat per dos elements integrats un en l'altre, és a dir, la representació gràfica d'una
marieta dins d'un cercle en el qual s'han aplicat els textos “Catalunya” i “Producció integrada” separats per un
punt de manera circular. La unió dels dos elements configura el logotip. L'orientació d'aquest logotip no es pot
modificar perquè en dificultaria la lectura. El text es presenta en majúscules.

 

2. Característiques dels elements

2.1 Tipografia

S'ha de fer servir la família tipogràfica bàsica Optima Bold aplicada al text: “Producció integrada Catalunya”.

 

 

2.2 Composició sobre la base d'una retícula

L'estructura matemàtica de construcció del logotip es presenta en unitats de mesura, sigui quina sigui aquesta;
així, el logotip queda recollit dins d'uns paràmetres que n'indiquen el gruix, l'altura i els espais. Aquesta
construcció es pot aplicar a qualsevol tipus d'unitat de mesura (u = mil·límetres, centímetres, etc.)
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El logotip que representa la producció integrada ha de reproduïr-se sempre segons les següents proporcions: si
el logotip té, per exemple, 8 centímetres de diàmetre, el cos del text “PRODUCCIÓ INTEGRADA' ha de ser de
24 punts i el text “CATALUNYA” ha de ser de 14 punts.

 

 

 

 

2.3 Colors

El logotip de la “Producció integrada de Catalunya” està basat en la combinació de tres colors, negre, vermell i
verd, al 100% i han estat desenvolupats amb el sistema Pantone per mantenir la consistència i la intensitat en
els diferents tipus d'impressió que es puguin fer servir. Aquests han de ser els colors oficials. En el cas que
aquest sistema no es pugui aplicar, es faran servir les paletes alternatives per a CMYK, RGB i RAL, d'acord amb
les necessitats i limitacions. Per norma general, s'han de reproduir a tot color, respectant els colors corporatius
amb fidelitat i segons el sistema d'impressió que es faci servir.
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Els colors corporatius són:

 

 

 

Colors quatricromia:

 

 

 

Colors RGB

 

 

 

Colors RAL
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2.3.1 Variants de color

Es preveu com a excepció i només quan per qüestions tècniques no sigui possible fer servir la combinació dels
tres colors corporatius. Es pot fer servir qualsevol color per a la reproducció del logotip de la PI sempre que no
sigui sobre un fons superior al 40% d'aquest color. En qualsevol cas, cal evitar combinacions cromàtiques que
en dificultin la lectura.

Exemples d'etiquetes en monocrom: 1 color, dos colors i tres colors, respectivament:

 

 

 

2.3.2 Aplicació en negatiu

 

 

(18.269.056)
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